PŘEHLED
Alarm je reprezentován 3 typy upozornění:
1. Upozornění na serveru
Alarm je červený box označený
a názvem lokality. Pokud není
lokalita uvedena, je alarm
z lokality, ve které se zrovna
nacházíte.

Název telefonu,
z něhož byl vyhlášen
poplach

Čas a typ alarmu

Přehled – stránka, kde se
zobrazují všechny alarmy.
Alarm je signalizován
zvukově i vizuálně.

Uživatel, který
vyhlásil poplach

Krok č.1 – Potvrzení
alarmu. Po potvrzení
přestane mobilní terminál
vytáčet další hovory
Krok č.2 – Uzavření alarmu. Jakmile
je alarm fyzicky ukončen, je třeba
provést ukončení i na serveru. Po
ukončení se mobilní terminál přepne
zpět do monitorovacího stavu

2. Hlasový hovor
Každý mobilní terminál má nastaveno několik telefonní čísel, které vytáčí 3x dokola (pokud je
nastaveno 5 čísel a 3 opakování, může jít až o 15 hovorů), dokud není alarm potvrzen.
3. SMS
SMS zpráva je odeslána na několik telefonních čísel (stejně jako hlasové hovory, lze toto nastavit
u Mobilního terminálu,
nastavení, záložka Lone Worker.
SMS má tvar:
dd/MM hh:mm; Lokalita; Uživatel; BT:„poslední navštívený Bluetooth vysílač“(dd/MM hh:mm);
GPS:délka,šířka (~přesnost v metrech) dd/MM hh:mm
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tedy například:
03/12 10:01; Pardubice; Josef Novotný; BT:01 Vrátnice(03/12 08:02); GPS:50.1234,14.1234(15.12) 03/12 09:59

Název lokality
Datum a čas
odeslání
poplachu

Poslední známá GPS souřadnice (její
přesnost) datum a čas

Uživatel
Poslední načtený bluetooth
vysílač (datum a čas)

MOBILNÍ TERMINÁLY
Červený pruh signalizuje
alarmový stav.
Poslední známá GPS
poloha. Kliknutím na
ikonu se zobrazí mapa

Poslední známá poloha
podle Bluetooth
vysílače. Kliknutím na
ikonu se zobrazí mapa
Kliknutím na ikonu se
zobrazí mapa
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MAPA

Mapu lze
přibližovat/oddalovat
kolečkem myši nebo
tlačítky +/-

Poloha mobilního
terminálu

INFORMACE NA MOBILNÍM TERMINÁLU

Červený pruh signalizuje
alarmový stav.

Tlačítko pro SMS
klienta

Tlačítko pro odhlášení
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