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SPLETNA APLIKACIJA

•

Kaj storiti ob novi verziji aplikacije?

posodobitev, nova verzija aplikacije
T8 FLEET je spletna aplikacija, ki se ob vsaki povezavi na matični naslov www.trak8.com/lsp
naloži na vaš spletni brskalnik iz centralnega strežnika. Zaradi zagotavljanja hitrega zagona
aplikacije pa se po tem, ko T8 FLEET zapustite, nekatere datoteke ohranijo v vašem
brskalniku. Prednost takšnega delovanja je, da se vam bo T8 FLEET ob naslednji prijavi
zagnal bistveno hitreje, slabost pa, da se vam pri nadgradnjah T8 FLEET lahko zgodi, da se
vam bodo naložile zastarele datoteke in zato določeni deli T8 FLEET ne bodo delovali.
POZOR! Ko od administratorjev T8 FLEET dobite obvestilo o novi verzije, izpeljite prijavo
po opisanem postopku.
Pred prijavo v aplikacijo v primeru namestitve nove verzije morate v vašem brskalniku
pobrisati predpomnjene datoteke.

•

Kaj je Fleet

?

Fleet
Fleet je aplikacija, ki nam omogoča vnos, urejanje in pregled nad osnovnimi sredstvi (vozili).
Na Fleet-u lahko uporabnik vnese osnovno sredstvo z izredno širokom izborom vnosnih
podatkov, doda in opiše dogodke osnovnih sredstev in nazorno poroča o težavah, ki bi jih
osnovno sredstvo lahko imelo. Uporabnik ima tudi natančen vpogled v stroške, ki nastanejo z
osnovnim sredstvom, razpolaga z opomnikom, ki služi kot evidenca, in opozarja uporabnika
na prihajajoče dogodke, na voljo pa ima tudi vpogled in pregled nad najemi osnovnih
sredstev.
Prikazna stran fleet-a ima, tako kot večina glavnih strani aplikacije, tri glavne funkcionalnosti.
Na levem delu aplikacije lahko iščemo, filtriramo osnovna sredstva. Modul sestavljajo
naslednje strani: Sredstva, Vzdrževanje, Servisni obrazci, Težave in Najem. Največji del
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aplikacije pa zajema prikazni seznam izbranih osnovni sredstev.

•

Kako ročno dodamo osnovno sredstvo?

ročni vnos, osnovno sredstvo
Za ročni vnos osnovnega sredstva izberemo ikono + v modulu Flota. Odpre se dialog v
katerega vnesemo podatke o osnovnem sredstvu. Razdeljen je na naslednje zavihke:
1.

Splošno - Pod zavihek Splošno se vnese osnovne podatke o osnovnem
sredstvu. Registrska številka je najpomembnejši podatek, ki je obvezna za
nadaljno izpolnjevanje. Na treh mestih je možno priložiti datoteko oz.
fotografijo. Preostala vnosna polja vključujejo podatke o vozilu, homologaciji,
prometnemu dovoljenju, servisnemu intervalu, identifikaciji, lokaciji in sledeni
enoti.

2.

Podrobno
- je tehnični prikaz podatkov o vozilu s poudarkom na
njegovih fizičnih lastnostih. Pod tem zavihkom se lahko vnese znamko, model,
barvo, št. sedežev, podatke o registraciji, motorju in bateriji vozila, povprečno
porabo CO2, dimenzije vozila in garancijo. Vsi podatki so neobvezni, vnaša se
jih neposredno v vnosna polja.

3.

Pnevmatike
- so poljuben zavihek, ki ga izpolnjujemo, če želimo dodati
podatke o pnevmatikah k osnovnemu sredstvu. V zgornjih poljih vnesemo
privzetega plačnika in lokacijo pnevmatik. V spodnji tabeli lahko s klikom na
gumb Osi dodamo letne ali zimske pnevmatike.

4.

Skrbniki
sta dva vnosa.

- dodamo osebo, na katero je vezano osnovno sredstvo. Možna
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5.

Finance
- zajema finančno plat oz. podatke o osnovnem sredstvu. To
vključuje status lastništva, podatke o amortizaciji, nakupu, prodaji in najemu. V
spodnjem delu okna lahko dodamo podrobne podatke o Najemu.

6.

Voznik
- dodamo osebo, ki uporablja osnovno sredstvo, pooblaščene
voznike in pogodbo.

7.

Oprema
- vključuje seznam opreme, ki jo dodamo tako, da kliknemo na
gumb s plusom. Prikaže se tabela, kamor lahko vnesemo vrsto opreme, njen
opis, šifro, količino, rok veljavnosti in opombo. Na levi strani sta dva gumba. Z
zgornjim potrdimo tabelo, s spodnjim prekličemo.

8.

Dokumenti
- dodamo dokumente, ki se navezujejo na izbrano osnovno
sredstvo. S klikom na gumb s plusom, se prikaže nova vrstica, v katero
dodamo: številko in vrsto dokumenta, ki sta obvezna podatka, veljavnost od,
do, opombo in priložimo dokument. Vnos potrdimo z gumbom s kljukico, ki se
nahaja skrajno levo, prekličemo pa s spodnjim gumbom.

9.

Gorivo
- v zgornji vrstici lahko dodamo šifro vozila, v spodnji vnesemo
podatke o gorivu.

10. Nastavitve
- s klikom na Onemogoči poročilo ravnanje z vozilom,
izključimo vozilo od poročilu. Določimo še maksimalni RPM in označimo, če
želimo vključiti prosti tek motorja vozila.
Če izpolnjujemo zavihek je priporočljivo, da ob kakršnemkoli vnosu zmeraj na koncu
potrdimo zavihek z gumbom POTRDI (skrajno desno spodaj), preden zapremo okno. To je
najzanesljivejši način shranjevanja vnešenih podatkov.

•

Kaj pomeni servisni interval pod zavihkom Splošno?

servisni interval, osnovno sredstvo
V servisnem intervalu lahko vnesemo mejne vrednosti za prevoženo razdaljo, delovne ure in
čas, ki jih vozilo lahko doseže. Ko doseže eno izmed vrednosti, sistem opozori uporabnika, da
mora opraviti servis in da je določena vrednost dosežena.
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•

Kako lahko dodamo nove pnevmatike pod zavihkom
Pnevmatike?

pnevmatike, osnovno sredstvo
Pod zavihkom Pnevmatike
kliknemo na gumb Osi, na kar se prikažejo vnosna polja.
Vnesemo lahko podatke o pnevmatikah, kot so št. osi, št. koles, dimenzija, model ... Po vnosu
podatkov sta skrajno desno dva gumba. Če želimo potrditi vnesene podatke o pnevmatikah,
kliknemo na gumb s kljukico, za preklic pa desni gumb. Ko potrdimo podatke se nam prikaže
tabela z vnesenimi podatki. Na tabeli so trije gumbi. Če želimo spreminjati podatke, kliknemo
na gumb z ikono pisala, če želimo podvojiti vse podatke s tabelo, kliknemo na gumb z dvema
dokumentoma in nato potrdimo tako kot na začetku, če pa želimo izbrisati podatke, pa lahko s
klikom na skrajno desni gumb (X) odstranim pnevmatike.

• Kako lahko vključimo najem pod zavihkom Finance?
najem, računovodstvo, osnovno sredstvo
Če želimo dodati podatke o najemu pod zavihkom Finance
, kliknemo na gumb s plusom
zraven zapisa Najem. Odpre se tabela z vnosnimi polji. Identifikacijska številka je obvezen
vnos za potrditev najema. Preostali podatki so neobvezni in vključujejo mesečni strošek,
obdobje veljavnosti in opombo. Pod prilogo je mogoče priložiti datoteko. Če želimo potrditi
najem, kliknemo na gumb s kljukico, ki se nahaja skrajno levo v tabeli. Pod njim je gumb, s
katerim lahko prekličemo vnos.
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•

Kako lahko vnesem vrsto goriva pod zavihkom Gorivo?

gorivo, vrsta goriva, osnovno sredstvo
Gorivo
vsebuje vnosna polja, ki jih moramo izpolniti in potrditi, da lahko shranimo
podatke o gorivu. S klikom na gumb + zraven vrste goriva ali s klikom na vnosno polje iz
seznama izberemo vrsto goriva. Pri velikosti rezervoarja vnesemo poljubno cifro in
odkljukamo števec. Ko želimo shraniti spremembe, kliknemo na povezavo potrdi, ki se nahaja
v spodnjem desnem kotu. S tem se nam bo vnos shranil. Na takšen način lahko dodamo večje
število goriv. Če želimo gorivo odstraniti ali spreminjati, kliknemo na uredi in nato odstrani.

•

Kako lahko urejamo in spreminjamo podatke že dodanemu
osnovnem sredstvu?

registrska številka, osnovno sredstvo, seznam
Na vseh straneh Fleet-a so navedena vozila z registrskimi številkami. Če želimo urediti
podatke posameznega vozila, samo kliknemo na registrsko številko vozila in odprl se nam bo
dialog osnovnega sredstva.
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•

Zakaj se na nekaterih prikaznih poljih prikaže gumb v desnem
zgornjem kotu?

osnovna sredstva, seznam, dogodki, prikaz
Fleet vsebuje številne izpolnitvene obrazce, do katerih se lahko pogosto dostopa kar s tabele.
To je omogočeno zato, da je aplikacija preglednejša in ima večjo funkcionalnost. S klikom na
gumb se nam odpre obrazec, ki ga lahko izpolnimo. Takšna polja so denimo Aktualne težave,
Oprema, Servis, Tehnični pregled ...

•

Kako uvozimo osnovno sredstvo iz TRAK8?

ponovni uvoz, TRAK8
Če želimo vnesti več osnovnih sredstev na enkrat, izberemo ikono
in nato izberemo
gumb Uvozi sredstva iz sledenja. Sistem bo vnesel osnovna sredstva za izbrani dan.

•

Kako filtriramo osnovna sredstva?

filtriranje, iskanje
Če želimo izbrati samo specifična osnovna sredstva, jih moramo filtrirati. V iskalni vrstici
lahko iščemo po iskalnem nizu besede ali pa vključimo prodana in/ali odstranjena vozila. Ob
kliku na ikono lijaka
se pojavi filtriranje po najpomembnejših kategorijah, kot so
registrska številka, status, znamka, kategorija, tip …
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Ob kliku na posamezno kategorijo se prikaže seznam vseh možnih podkategorij, med katerimi
lahko izbiramo.

•

Pod stranjo Sredstva sta dva pogleda, Seznam in Podrobno. V čem se
razlikujeta?

osnovna sredstva, seznam, podrobno, prikaz

Pogleda Seznam in Podrobno prikazujeta podatke o osnovnem sredstvu, ki se izpolnjujejo na
dialogu o osnovnem sredstvu. Razlika med obema pogledoma je predvsem tematska. Seznam
vsebuje in prikazuje osnovne podatke o osnovnem sredstvu, kot so lastništvo, gorivo in motor,
medtem ko Podrobno prikazujejo, kot je z imena razvidno, dogodke, ki so pomembni za
osnovno sredstvo. Torej zavarovanje, čiščenje, tehnični pregled ...
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•

Kaj predstavlja stran Težave?

težave, vozilo, seznam
Kot je že z imena razvidno, je stran namenjena vnosu dogodkov, ki so imeli negativni učinek
za osnovno sredstvo. S prikaza lahko izvemo datum dogodka, za kakšno vrsto težave gre, kaj
je bil vzrok, kdo je sporočil težavo in termin za servis. Modul ima samo en pogled - Seznam.
V nogi strani se nahaja gumb za izvoz. Seznam poškodb lahko izvozimo kot pdf ali excel.

•

Kako lahko prikažemo dogodek, če imamo težave z vozilom?

težave, vozilo, poročilo težave
•

Za vnašanje dogodkov moramo klikniti na gumb s plusom, levo od zapisa Sredstva. S
klikom na gumb se nam odpre poročilo Težave, ki ima štiri zavihke: Osnovno, Opis,
Priloge in Ukrepi. Pod Osnovno vnesemo osnovne podatke o vozilu in poškodbi. Za
nadaljevanje na naslednji zavihek je potrebno vnesti vozilo, vrsto težave, vzrok težave
in osebo, ki je sporočila težavo. Ko potrdimo te podatke, bomo videli, da se bo na
prikazu že generiralo vozilo. Preostali zavihki so pomožni. Opis ima eno večje vnosno
polje, v katerem lahko uporabnik opiše dogodek o poškodbi osnovnega sredstva. Pod
zavihek Priloge lahko po potrebi dodamo dokument ali fotografijo. Dodamo jo s
klikom na DodajPriponko . V pojavitveno vrstico dodamo zadevo, opis in pripnemo
priponko. Dodamo jo lahko s klikom na Pripni datoteko ali jo povlečemo na mesto za
nalaganje. Ko dodamo poškodbo se ta doda na seznam vseh poškodb. Pod zavihkom
Ukrepi imamo pregled nad datumom, statusom in opisom ukrepa.
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•

Kaj predstavlja stran Vzdrževanje?

stroški, dogodek
Pod to stranjo dodajamo stroške, ki jih je imelo posamezno vozilo z nekim dogodkom. Stroški
vsebujejo dva pogleda - Seznam in Povzetek. Pod Seznamom je pregled vseh dogodkov za
vsako vozilo. Poleg vozila in dogodka vsebuje prikaz še Povzetek, pri katerem je naveden
dan, št. računa in znesek, ter opis, s katerim se lahko podrobno opiše dogodek. Pod
Povzetkom je v dveh tabelah navedena statistika zneskov za posamezne dogodke in statistika
zneskov za posamezna vozila. Vsako izmed tabel spremlja še graf, kjer so ti podatki grafično
ponazorjeni.
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•

Kako lahko omejimo iskanje pod stranjo Vzdrževanje?

iskanje, filter, koledar
Filtriranje dogodkov je zastavljeno tako kot na preostalih modulih / straneh. Na iskalniku
lahko iščemo podatke glede na del besedne zveze, vključimo pa lahko prodana in/ali
odstranjena vozila. Pod filtrom pa lahko omejimo iskanje glede na registrsko številko, status,
vzdrževanje in številne druge kategorije.

•

Kakšne dogodke vse lahko prikažemo pod Vzdrževanjem?

stroški, dogodek, vrsta dogodka
Za vnašanje dogodkov premaknemo kazalec miške na gumb s plusom, levo od zapisa
Vzdrževanje. Prikazalo se nam bo okno, ki bo tematsko prikazovalo vse možne vrste
dogodkov. Ti dogodki so:
1.

Servis

2.

Čiščenje

3.

Menjava pnevmatik

4.

Zavarovanje

5.

Tehnični pregled

6.

Drugi dogodki

7.

Drugi dogodki skupini OS

in

Vsak izmed navedenih dogodkov ima predpisan drugačen dialog / obrazec. Skupne
informacije, kot so znesek in datum, se izpišejo pod povzetkom, medtem ko se preostali
podatki izpisujejo pod opisom.
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•

Kdaj izbrati dogodek Servis?

servis
Kliknemo na gumb +, kjer se prikaže seznam vseh vzdrževalnih dogodkov, in
izberemo Servis
. Pojavi se dialog Servisni zapisnik, kamor vpišemo osnovne podatke o
servisu. Sestavljen je iz sledečih zavihkov:

•

1.

Osnovno - dodamo osnovne podatke o vozilu, vrsti servisa, datum, števec,
dodamo naslednji servis, izvajalca, številko računa, znesek in opombo. Pri tem
smo pozorni na to, da smo izpolnili obvezna polja.

2.

Obrazec - vsebuje podatke o servisnih obrazcih. Za vsako vozilo lahko pod
tem zavihkom izberemo obrazec ter izpolnimo oz. odkljukamo storitve, ki jih
želimo na servisu.

3.

Postavke - ob kliku na dodaj vrstico se odpre prazno okno s postavkami. Če
želimo dodati postavko, kliknemo na gumb +, na kar se prikaže tabela, v katero
lahko vnesemo novo storitev ali material, ki je bila uporabljena / pomembna na
servisu. V vnosnih poljih izberemo artikel, količino, ki ima že generirano
mersko enoto glede na artikel, znesek, in opombo. Postavko dodamo tako, da
kliknemo potrdi, kar nam shrani podatke. Če ne želimo shraniti, kliknemo
prekliči in odstrani za izbris. Dodamo lahko poljubno število postavk.

4.

Dokumenti - dodamo priponke, ki se navezujejo na izbran servis

5.

Opomnik - nastavimo, kdaj nas naj sistem opomni, na koliko dni naj opravi
ponovitev, dodamo mail pošiljatelja, vsebino in prejemnike.

Kako dodamo novo čiščenje?

čiščenje
Kliknemo na gumb +, kjer se prikaže seznam vseh vzdrževalnih dogodkov,
izberemo Čiščenje
. Prikaže se dialog Čiščenje vozila, ki je sestavljen iz dveh zavihkov.
Pod Osnovno vpišemo osnovne podatke o čiščenju (vozilo, datum, številko računa, ceno,
vrsto čiščenja ...). Opomnika, nam omogoča, da nas aplikacija obvesti o vnesenem dogodku.
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•

Kaj vključuje menjava pnevmatik?

menjava pnevmatik
Ob kliku na gumb + se na strani Vzdrževanje prikaže seznam, v katerem izberemo Menjava
pnevmatik.
Dialog je sestavljen iz dveh zavihkov, Osnovno in Opomnik. Prvi zavihek
lahko po sklopih razdelimo na podatke o zamenjavi pnevmatik, novih pnevmatikah, starih
pnevmatikah in računu. Vpišemo lahko podatke o vozilu, dimenziji in proizvajalcu za nove
pnevmatike, dodamo profil, skladiščenje in opombo za stare pnevmatike in izpolnimo podatke
o računu: znesek, vulkanizerja, poslovno enoto in številko računa.
V zavihku opomnik lahko nastavimo čas obveščanja sistema, ponovitve (na koliko dni se naj
opomnik ponovi), dodamo lahko mail pošiljatelja, vsebino in prejemnike. Opomnik je
omogočen, kadar je odkljukano polje:

•

Kako lahko označimo, katere pnevmatike želimo zamenjati?

menjava pnevmatik, lokacija zamenjanih pnevmatik
Pod dialogom Menjava pnevmatik imamo možnost, da ročno označimo, katere pnevmatike
želimo zamenjati. Preden izberemo vozilo, je potrebno, da zanj kreiramo pnevmatike. To
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naredimo pod dialogom Osnovno sredstvo, ki vsebuje vse pomembne informacije o vozilu.
Pnevmatike se lahko doda pod zavihkom pnevmatike v tabeli Osi. Vse pnevmatike, ki jih
bomo dodali pod to tabelo, se bodo prikazale na dialogu Menjava pnevmatik.
Nato odpremo dialog in pod poljem Sredstvo izberemo vozilo s seznama. Če smo vozilu
dodali pnevmatike, se bo desno, pod zapisom Lokacija zamenjanih pnevmatik, prikazala slika
osi vozila.
Na spodnjem primeru se je pod tabelo Osi dodalo dve osi z dvemi kolesi za vsako. Za
menjavo se je označilo pnevmatike na levi strani osi.

Pnevmatike lahko označimo na dva načina. Če želimo posamezno izbrati pnevmatike, potem
jih lahko s klikom obarvamo modro. Če želimo označiti vse pnevmatike, potem se skrajno
desno nahaja okence z zapisom vse pnevmatike. Če ga odkljukamo, se bodo vse pnevmatike
obarvale z modro barvo.

•

Kako dodamo novo zavarovanje?

zavarovanje
Ob kliku na gumb + pod stranjo Vzdrževanje se prikaže seznam, s katerega
izberemo Zavarovanje
. Pod zavihkom osnovno lahko vpišemo podatke o vozilu,
znesku zavarovanja, številki računa, pooblaščenemu izvajalcu, poslovni enoti, opombi,
številki zavarovalniške police, številki zelene karte in številki dokumenta o zavarovalni polici.
Pooblaščenega izvajalca dodamo tako, da kliknemo na gumb +. S tem se odpre nov dialog, v
katerega lahko vnesemo podatke o izvajalcu. Tako vozilo kot pooblaščeni izvajalec sta
obvezni polji, brez katerih ne moremo zaključiti dialoga.
Pod zavihkom opomnik lahko nastavimo obveščanje sistema, ponovitve (na koliko dni se naj
opomnik ponovi), dodamo lahko mail pošiljatelja, vsebino in prejemnike. Opomnik je lahko
tudi izklopljen, če je zvonček prečrtan.
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•

Kako dodamo nov tehnični pregled?

tehnični pregled
Ob kliku na gumb + na strani Vzdrževanje se prikaže seznam, s katerega izberemo Tehnični
pregled
. Pod zavihkom Osnovno lahko vnesemo podatke o vozilu, znesku tehničnega
pregleda, številki računa, pooblaščenemu izvajalcu, poslovni enoti, opombi in veljavnosti. Na
koncu lahko označimo, če je vozilo tehnično brezhibno.
Pod zavihkom opomnik lahko nastavimo obveščanje sistema, ponovitve (na koliko dni se naj
opomnik ponovi), dodamo lahko mail pošiljatelja, vsebino in prejemnike.

•

Kje lahko uvozimo zbirko čiščenj?

zbirka čiščenj

Ob kliku na gumb
na strani Vzdrževanje se prikaže seznam, s katerega
izberemo Uvozi zbirko čiščenj vozil. V prikazan dialog vnesemo datum in v excelu
označimo podatke, ki jih želimo vnesti. Vsebino dodamo z ukazom ctrl + v.
POZOR! Pri kopiranju vrstic iz excela pazimo, da zajamemo vse vrednosti iz stolpcev, sicer
se podatki ne bodo vnesli. Zajamemo torej stolpce od vozila do poliranja.

•

Kje lahko uvozimo zbirko menjav pnevmatik?

zbirka menjav pnevmatik

Ob kliku na gumb
na strani Vzdrževanje se prikaže seznam, s katerega
izberemo Uvozi zbirko menjav pnevmatik. V prikazan dialog vnesemo datum in v excelu
označimo podatke, ki jih želimo vnesti. Vsebino dodamo z ukazem ctrl + v.
POZOR! Pri kopiranju vrstic iz excela pazimo, da zajamemo vse vrednosti iz stolpcev, sicer
se podatki ne bodo vnesli. Zajamemo torej stolpce od vozila do proizvajalca pnevmatik.
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•

Ali lahko uvozimo sklenitev zavarovanja?

sklenitev zavarovanja
Ob kliku na gumb
na strani Vzdrževanje se prikaže seznam, s katerega
izberemo Uvozi zbirko sklenitev zavarovanj. V prikazan dialog vnesemo datum in v excelu
označimo podatke, ki jih želimo vnesti. Vsebino dodamo z ukazem ctrl + v.
POZOR! Pri kopiranju vrstic iz excela pazimo, da zajamemo vse vrednosti iz stolpcev, sicer
se podatki ne bodo vnesli. Zajamemo torej stolpce od vozila do opombe.

•

Kako kreiramo druge stroškovne dogodke?

drugi dogodki
Če želimo dodati dogodek, ki ga ni med obstoječimi, s seznama izberemo Drugi dogodki. Ob
kliku na gumb + na strani Vzdrževanje se prikaže seznam, s katerega izberemo Drugi
dogodki
. V prikazan dialog vnesemo vozilo, datum, številko računa, znesek stroška,
pooblaščenega izvajalca, ter izberemo ali dodamo vrsto stroška in opombo. Tako kot preostali
dialogi ima tudi ta dialog zavihek Opomnik.

•

Kako kreiramo druge dogodke v skupini OS?

drugi dogodki v skupini OS
Ob kliku na gumb + na strani Vzdrževanje se prikaže seznam, s katerega izberemo Drugi
dogodki v skupini OS. V prikazan dialog vnesemo skupino vozil, znesek na vozilo,
pooblaščenega izvajalca, vrsto stroška in opombo.
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•

Kaj predstavlja stran Najem?

najem
Stran Najem je vpogled v najeme osnovnih sredstev. Sestavljena je iz dveh različnih pogledov
- Seznama in Razporeda. Pod pogledom Seznam je evidenca vseh dodanih najemov, pogled
Razpored pa je časovni razpored najemov glede na osnovna sredstva, ki je prikazan z uporabo
koledarja. Na prikazu pogleda Seznam so splošni podatki o najemu, kot so šifra, vozilo,
obdobje trajanja, najemnik in kontakt. Na Razporedu je seznam osnovnih sredstev, ki jim
sledi časovnica z datumi.
Na spodnji sliki je primer najema vozila s časovnice z reg. št. MB JJ-096. Testni partner ima
vozilo rezervirano za obdobje petih dni. Razvidni so še nekateri drugi podatki kot sta kontakt
partnerja in šifra.
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•

Kako dodamo Najem?

najem
Najem lahko dodamo na dva načina. Prvi način je, da kliknemo na gumb s plusom, levo od
zapisa Najem. Drugi način je, da se pod pogledom Razpored z miško premaknemo in
kliknemo na poljubno polje na časovnici. Če kliknemo na gumb, bomo preusmerjeni na
dialog Najem sredstva, kjer lahko vnesemo podatke za najem. V obeh primerih se bo odprl
dialog, pod katerim bomo lahko vnesli poljubno šifro za vozilo, izbrano osnovno sredstvo,
najemnika in njegov kontakt. S polji Od in Do bomo lahko tudi določili časovno obdobje in
trajanje najema. Na koncu potrdimo dialog in nov vnos se bo prikazal na tabeli - tako na
seznamu kot na tabeli.

•

Kaj predstavlja modul šifranti?

šifranti
Modul šifranti je namenjen vzdrževanju različnih šifrantov in seznamov, ki jih potrebuje
modul Fleet za svoje delovanje. Glavna naloga šifrantov je enostaven in konsistenten vnos
podatkov. Uporaba modula šifranta je enostavna, kliknemo na ikono
, kjer se pokaže
okno za dodajanje šifrantov. Izmed možnosti izberemo šifrante, ki odgovarjajo našemu
modulu - tj. Fleet. Prikaže se večje število šifrantov:

Okno s šifranti je sestavljeno iz orodne vrstice, v kateri izbiramo tip vnosa šifranta (skupine
OS, kategorije OS,..), filtra z iskalno vrstico, s katerima si pomagamo pri iskanju po seznamu
že vnesenih šifrantov in gumba za ustvarjanje novega šifranta.
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Rokovanje s šifranti je opisano z naborom uporabniških pravic. V primeru, da določenega
šifranta ne vidimo za izvedbo dodajanja ali odstranjevanja, nam s strani skrbnika sistema ni
bila dodeljena potrebna uporabniška pravica.

•

Kako dodamo nov šifrant?

dodajanje šifranta
V orodni vrstici izberemo tip šifranta, ki ga želimo vnesti. Pod vsako iskalno vrstico se nahaja
gumb modre barve - ustvari. Po kliku se prikaže dialog v katerega vnesemo podatke o novem
šifrantu. Ko končamo z vnosom se novo dodani šifrant prikaže v celotnem seznamu šifrantov.

•

Kako filtriramo in iščemo po šifrantih?

filtriranje, iskanje, šifranti
Med šifranti lahko iščemo na dva načina: z uporabo iskanega polja ali z uporabo filtrov. Ob
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uporabi filtrov kliknemo na
. Prikažejo se možnosti za filtriranje po šifrantih. Nazive
stolpcev lahko primerjamo z želenimi vrednostmi. V prvo polje vnesemo naziv stolpca, ki ga
želimo filtrirati, v drugo okno vnesemo operacijo po kateri naj se primerja, v zadnje pa katero
vrednost stolpca iščemo.
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MOBILNA APLIKACIJA
Mobilna aplikacija Fleet omogoča pregled mesečnih stroškov uporabnikovega osnovnega
sredstva. Svoje stroške lahko primerja s povprečnimi stroški celotne kategorije, v katero spada
njegovo vozilo. Poleg tega pa lahko pogleda splošne informacije o vozilu, kot so datum
registracije, vrsto pnevmatik, moč motroja,... V primeru nesreče ali poškodbe vozila o tem
obvesti nadrejenega in na voljo je priročnik prve pomoči.

•

Kako si namestimo mobilno aplikacijo FLEET?

mobilna aplikacija, nameščanje
Mobilno aplikacijo LSP si lahko namestimo na dva načina:
namestitev preko Google Play-a ali
prenesemo preko spletne povezave (linka)

•

Kako se prijavimo v mobilno aplikacijo?

mobilna aplikacija, nameščanje
V aplikacijo se prijavimo s poverilnicami, ki so nam bile posredovane. Če jih še nimamo, o
tem obvestimo nadrejenega oziroma administratorja sistema.
POZOR! Za pravilno delovanje aplikacije moramo omogočiti vse pravice, ki nam jih sistem
ob prvem zagonu ponudi.

20

•

Kako pregledamo mesečne stroške vozila?

mesečni stroški
Z drsom v levo po kartici vozila se prikaže stran s stroški.

Stroški vozila se samodejno posodobijo in prenesejo iz spletne aplikacije Fleet, vsakega 20. v
mesecu in so izračunani za pretekli mesec. Tortni diagram prikazuje delež vsakega tipa
stroška izmed vseh nastalih v mesecu. Pregledamo lahko stroške o:
1.

Zavarovanju

2.

Drugih stroških

3.

Gorivu

4.

Servisu

5.

Škodnih dogodkih

6.

Čiščenju

7.

Menjavi in nabavi pnevmatik in

8.

Tehničnih pregledih
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•

Kje pregledamo ostale stroške?

ostali stroški
Pri pregledu stroškov vozila, izberemo sredinski zavihek Drugi stroški. Kot pri pregledu
stroškov se prikaže tortni diagram, kjer so prikazani stroški, ki sestavljajo druge stroške (npr.
nakup vinjete, registracija, RTV prispevek,...).

•

Kje pregledamo mesečne stroške vozil z isto kategorijo?

primerjava s kategorijo
•

Pri pregledu stroškov vozila, izberemo zadnji zavihek Analitika.
Prikazan je graf, ki procentualno primerja izbrane stroške vozila
s celotno kategorijo.
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•

Kje pregledamo splošne informacije o vozilu?

splošne informacije, registracija vozila, pnevmatike, kategorija
Podobno kot pri pregledu stroškov, tudi v tem primeru podrsamo kartico osnovnega sredstva,
le da tokrat v desno.
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Prikaže se seznam, s tremi zavihki. V zavihku Splošno imamo podatke o:

•

1.

Splošnih informacijah o vozilu

2.

Prometnem dovoljenju

3.

Pnevmatikah in

4.

Skrbnikih

Kje pregledamo svoje dokumente?

dokumenti
Pri pregledu podrobnosti vozila, izberemo sredinski zavihek Dokumenti. Prikazan je seznam
vseh dokumentov, ki se navezujejo na izbrano vozilo. Če želimo pregledati dokument,
kliknemo na ikono

•

.

Kje pregledamo seznam dodatkov vozila?

dodatki vozila
Pri pregledu podrobnosti vozila, izberemo desni zavihek Dodatki. Prikazan je seznam vseh
dodatkov, ki spadajo k vozilu (npr. vinjeta, OMW kartica, Petrol kartica,...).

•

Kaj storiti ob nezgodi osebnega vozila?

nezgoda vozila, nesreča
Ob nezgodi vozila, lahko o tem obvestimo pristojno službo. V desnem spodnjem delu
izberemo moder plavajoči gumb. Prikazal se bo gumb z ikono pisma. Ob kliku nanj nas
aplikacija preusmeri na Gmail, od koder lahko obvestimo nadrejenega.
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•

Kako odreagirati v primeru prometne nesreče?

voznikov SOS, nesreča, prva pomoč
V primeru prometne nesreče, imamo v aplikaciji Fleet na voljo priročnik o prvi pomoči. V
njem so zajeti osnovni nasveti, kako ravnati v primeru nesreče in kako oskrbeti ponesrečenca
v primeru poškodb. V desnem spodnjem delu izberemo moder plavajoči gumb. Izberemo
gumb z ikono ?. Ob kliku nanj se prikaže pdf dokument z zajetimi navodili.
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