
Керівництво Користувача Програмного 
Забезпечення

ДЛЯ ВІДСТЕЖЕННЯ ТА НАДАННЯ ЗВІТНОСТІ НЕОБХІДНО

ДОСТУП ДО ОНЛАЙН ПОРТАЛУ

Будь ласка, ознайомтесь з інструкцією користування до початку експлуатації системи. 
QuikTrak забезпечує ефективний і простий в управлінні інтерфейс веб-відстеження, а даний 
посібник користувача містить всю інформацію, необхідну для ефективної роботи системи.

Так як ми постійно працюємо над модернізацією системи і впровадженням додаткових 
функцій, будь ласка, стежте за останніми оновленнями. Якщо у вас є пропозиції, 
надсилайте нам по електронній пошті support@quiktrakukraine.com

Керівництво і співробітники компанії QuikTrak бажають Вам гарного користування 
системою!

Після того, як ви увійшли до онлайн порталу, на головному екрані автоматично відображатиметься 
інформація про відстеження активу в режимі реального часу.

Виконайте наступні дії для отримання доступу до інтернет-порталу:

•  Відкрийте нове вікно у веб-браузері.

•  Введіть http://quiktrakukraine.com/ в адресний рядок.

•  Введіть свій Логін/Ім'я користувача та Пароль
в зазначеному полі. Якщо англійська не є вашою бажаною
мовою оберіть іншу мову в полі Мова.

•  Після того, як введені логін/ім'я користувача
і пароль, натисніть кнопку Вхід.



ДЛЯ ВІДСТЕЖЕННЯ ТА НАДАННЯ ЗВІТНОСТІ НЕОБХІДНО

Сторінка Активів

КОРИСНІ ПОРАДИ:

ПЕРЕГЛЯД ВІДСТЕЖЕННЯ АКТИВІВ В РЕЖИМІ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ
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На даному екрані можна виконувати наступні функції : 

•  Переглянути інформацію про ваш актив, а також місця розташування активу в режимі 
реального часу,

•  Переглянути відтворення історії руху активу,

•  Змінити відомості про актив, 

•  Встановити максимальну швидкість,

•  Відкрити актив в індивідуальному вікні відстеження,

•  Збільшити і зменшити масштаб мапи,

•  Відобразити назви активів на мапі,

•  Розгорнути мапу,

•  Змінити параметри мапи.

•  Для того, щоб збільшити масштаб, використовуйте функцію 
Масштабування, яка знаходиться в лівій стороні мапи.

•  Для перегляду назви активу/ів натисніть функцію Мітки
або розгорніть карту на весь екран, використовуючи
функцію Розширення.

1.  Натисніть Назву активу, яка знаходиться в лівій 
частині екрану. Це дозволить збільшити 
зображення активу.

•  Для перемикання між параметрами мапи оберіть 
функцію Мап.
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2.  Актив буде рухатися вздовж екрану, так як він постійно оновлюється. Інтервали 
оновлення визначаються в залежності від руху транспортних засобів. Інформаційне вікно 
надасть Інформацію про стан активу і деталі його руху.

ПЕРЕГЛЯД ІСТОРІЇ РУХУ АКТИВУ

1.  Натисніть Назву активу, яка
знаходиться в правій частині екрану.

2.  Натисніть кнопку Опції.

3.  Виберіть опцію Відтворення.
Відкриється нове вікно.

Якщо ви бажаєте, переключатися між кількома активами, це можливо простим натисканням на назву 
активу, як зазначено в пункті 1.
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4.  Установка необхідної дати та інтервалів часу, зазначеного в полях. Праве поле - 
це закінчення часу, а Ліве - початок. Ви повинні натиснути і ввести необхідну дату, час,
та хвилини, щоб встановити діапазон дати часу.

6.  Після завершення завантаження Звітів про кожне оновлення (в правій стороні сторінки) 
Маршрут буде відображатися на мапі.

5.  Після того, як відповідні терміни були 
встановлені натисніть кнопку Пошуку
в правому кутку сторінки, щоб запросити 
відтворення.
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7.  Щоб завантажити звіт в Excel форматі необхідно 
при відтворенні натиснути
Синю кнопку завантаження.

Для перегляду руху активу натисніть кнопку Відтворити.
Це дозволить почати відтворення руху активу з першого 
оновлення.

Можливо легко переглянути 
оновлення активу в певний час. 
Для цього натисніть на бажаний 
Час оновлення, потім на мапі за 
допомогою
Інформаційного вікна буде 
відображатися розташування зі 
знімком руху активів у вказаний 
час.

3.  Виберіть опцію Редагувати.
Це дозволить відкрити нове вікно.

ЯК РЕДАГУВАТИ ДАНІ ПРО АКТИВ

1.  Натисніть Назву активу, яка
знаходиться в правій частині екрану.

2.  Натисніть кнопку Опції.
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4.  Відредагуйте інформацію 
відповідно до вимог.

5.  Після того як інформація була 
оновлена натисніть кнопку Зберегти. 
Якщо ви не бажаєте зберігати зміни, 
натисніть кнопку Закрити.

3.  Виберіть опцію Командного рядка. 
Відкриється нове вікно.

ВСТАНОВЛЕННЯ ОБМЕЖЕННЯ МАКСИМАЛЬНОЇ ШВИДКОСТІ

1.  Натисніть Назву активу, яка
знаходиться в правій частині екрану.

2.  Натисніть кнопку Опції.



Примітка - налаштування отримання миттєвого повідомлення по електронній пошті в розділі 
Налаштування сигналу тривоги.

4.  Виберіть опцію Максимальна швидкість. Це 
дозволить відкрити маленьке вікно.

 

5.  Введіть Максимальну швидкість 
для транспортного засобу. Після того, 
як швидкість встановлена, натисніть 
кнопку Ок.

3.  Виберіть опцію Відстеження. 
Відкриється нове вікно, де буде 
відображатися тільки один актив,
з детальним описом руху.
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1.  Натисніть на Назву активу, яка
знаходиться в правій частині екрану.

2.  Натисніть кнопку Опції.

ВІДКРИТТЯ ВІДОМОСТІ ПРО АКТИВИ В ПЕРЕХІДНОМУ ВІКНІ



Контактна Сторінка

ДОДАВАННЯ НОВОГО КОНТАКТУ

На даній сторінці ви можете виконати наступні завдання:

•  Додати новий контакт,

•  Видалити контакт,

•  Редагувати контактну інформацію,

•  Переглянути всі контакти.

Для того, щоб отримати доступ до цієї сторінки виконайте наступні дії:

1.  Увійдіть до свого акаунту,

2.  Перейдіть на вкладку Контакти.

1.  Натисніть кнопку Додати.
Це відкриє нове вікно.
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ВИДАЛЕННЯ КОНТАКТУ

1.  Натисніть кнопку Опції поруч
з ім'ям контаку, який потрібно
видалити.

2.  Виберіть опцію Видалити.

3.  Підтвердіть, що бажаєте видалити контакт, натиснувши на кнопку Видалити.

4.  Введіть необхідні дані. 

5.  Після того, як дані були додані,
натисніть кнопку Зберегти.
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РЕДАГУВАННЯ КОНТАКТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

ПЕРЕГЛЯНУТИ ВСІ КОНТАКТИ

1.  Натисніть кнопку Опції поруч з ім'ям 
контакту, який ви бажаєте видалити.

2.  Виберіть опцію Редагувати.

3.  Відредагуйте дані в міру необхідності.

4.  Натисніть кнопку Зберегти, щоб
зберегти зміни.

Для перегляду всіх контактів виберіть 
вкладку Контакти.
Список контактів буде відображатися 
автоматично.
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Налаштування Точки Інтересу, Геозони та Сигналу тривоги

Точка інтересу - це місце розташування відображене на мапі, яке було позначене для 
забезпечення орієнтира. Це корисно для фізичних та юридичних осіб, щоб виділити офіси, 
робочі місця, клієнтів тощо.

Геозона – це конкретне місце розташування, яке встановлюється з метою повідомлення 
(по електронній пошті) клієнта у випадку, коли актив входить, або залишає визначене 
місце.

Сигнали тривоги – є кілька сигналів, які можуть бути налаштовані. Вони включають:

•  сигнал тривоги про низький заряд батареї,

•  сигнал тривоги роз'єднання батареї,

•  SOS сигнал тривоги з примусу,

•  сигналізація у випадку перевищення швидкості,

•  вхід тривоги призначений для користувача .

ВСТАНОВЛЕННЯ ТОЧКИ ІНТЕРЕСУ (РОЗТАШУВАННЯ)

1.  Перейдіть на вкладку Конфігурація, яка 
знаходиться у верхній правій частині 
сторінки.

2.  Натисніть кнопку ТІ
(точка інтересу).

4.  Введіть потрібну адресу в Полі пошуку, 
додайте всі зауваження та інші подробиці, 
які необхідні.

5.  Після того, як обрали необхідну адресу
та вірно зазначене розташування, натисніть 
кнопку Зберегти.

3.  Натисніть кнопку Додати. Це відкриє 
нове вікно.
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ВСТАНОВЛЕННЯ ТОЧКИ ІНТЕРЕСУ (РОЗТАШУВАННЯ)

НАЛАШТУВАННЯ ГЕОЗОНИ

1.  Перейдіть на вкладку Конфігурація,
яка знаходиться у верхній правій частині 
сторінки.

2.  Натисніть кнопку Геозона.

6.  Всі точки інтересів будуть додані до 
Списку та будуть відображатися під час 
перевірки.

3.  Натисніть кнопку Додати. Це відкриє 
нове вікно.

4.  Введіть адресу в Полі пошуку та натисніть на кнопку Пошуку для пошуку адреси.
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5.  Геозона - визначена клієнтом область (конкретне місце розташування), коли актив 
Входить в або Виходить із зони, після чого приходить повідомлення.
Затримка може бути встановлена, щоб дати час активу знову увійти або вийти з зони.
Це протягом декількох хвилин.

6.  Виберіть Активацію, щоб зробити область активною.

7.  Геозони можуть бути налаштовані для роботи в певний час,
в конкретний діапазон дати, а також діапазон днів та часу.
Для редагування активного часу, виберіть вкладку Вибір часу. 
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Діапазон дати.

Діапазон
днів та часу.

8.  Для вибору активації геозон виберіть вкладку Активи.

9.  Щоб додати отримання сигналу тривоги до бажаного контакту, необхідно
поставити галочку у Чекбоксі. Для збереження змін натисніть кнопку Зберегти.
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Примітка - Усі сигнали тривоги встановлюються в однаковому форматі, тільки 4-й крок відрізняється.

ВСТАНОВЛЕННЯ СИГНАЛІВ ТРИВОГИ

1.  Перейдіть на вкладку Конфігурація, яка 
знаходиться у верхній правій частині
сторінки.

2.  Натисніть кнопку Сигнал тривоги.

3.  Натисніть кнопку Додати. Це відкриє 
нове вікно.

4.  Виберіть Тип сигналу, який ви бажаєте 
встановити, у випадаючому меню.

5.  Перейменувати сигнал тривоги можна 
у полі Ім'я.

6. Виберіть Активацію, щоб зробити 
область активною.
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7.  Сигнал тривоги може бути налаштований для роботи у певний час,
у конкретному діапазоні дати, а також у діапазоні днів та часу. Для редагування 
активного часу,
натисніть Вибір часу.

8.  Щоб підключити актив до сигналу тривоги, виберіть вкладку
Активи. У списку, навпроти необхідного активу, поставте галочку у Чекбоксі.

Диіапазон дати

Діапазон днів
та часу
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9.  Щоб додати отримання сигналу тривоги до бажаного контакту, необхідно
поставити галочку у Чекбоксі. Для збереження змін натисніть кнопку Зберегти.



Створення Звітів

Примітка - Усі звіти встановлюються у тому ж форматі, тільки 2-й крок відрізняється.

На даній сторінці ви можете виконати наступні завдання :

•  Огляд– надає миттєвий знімок загальних даних за бажаний період.

•  Тривалість – надає інформацію про час включення і виключення пристрою, їх тривалість 
і загальну кількість годин роботи.

•  Активність – надає інформацію про рух, розташування і тривалість.

•  Геозони – надає інформацію про геозони: час порушення, місце і тривалість.

•  Сигнали тривоги – забезпечують час, місце і тип сигналу тривоги.

•  БД – забезпечує бортову діагностику (БД), дані доступні для пристрою від автомобіля 
(Звертаємо увагу, для цього потрібно БД пристрій).

•  Холостий хід – забезпечує час, місце розташування і період простою активів (тільки 
якщо аксесуар включений).

•  Паливо – забезпечує середню витрату палива автомобіля (це доступно тільки для 
пристроїв БД і FUELWATCH).

1.  Виберіть вкладку Звіти.

2.  Виберіть відповідний Звіт. 

3.  Виберіть відповідне Ім'я активу з
Випадаючого меню.
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4.  Виберіть діапазон часу:
Початок
та Закінчення дати та часу.

5.  Виберіть потрібний звіт. 
Встановіть необхідні Вимоги та 
бажані Затримки у тому числі.

6.  Натисніть кнопку Пошук, 
щоб створити звіт.

7.  Цей звіт буде створений у Веб-версії. Версію Excel можна завантажити, натиснувши 
кнопку Экспорт в Excel.
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Зміна Профілю та Паролю

1.  Натисніть на Назву акаунту. 

2.  Виберіть у списку Мій профіль. Це відкрие
нове вікно.
  

3.  Відредагуйте відомості
в міру необхідності. Натисніть 
кнопку Зберегти
для зміни деталей. Щоб 
змінити пароль,
дотримуйтесь далі інструкції.

4.  Щоб зберегети Пароль
натисніть Зелену кнопку.

5.  Введіть у поле Новий 
пароль та Підтвердження 
пароля.

6. Натисніть кнопку Зберегти.
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