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Děkujeme za nákup systému Active Track
Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto díla nesmí být reprodukována
jakoukoliv formou – grafickou, elektronickou, nebo mechanickou, včetně kopírování,
nahrávání, skladování dat včetně extrakčních systémů bez písemného povolení od
vydavatele.
Produkty, které se vztahuji k tomuto dokumentu jsou buď chráněny ochrannou
známkou nebo je registrována ochranná známka majitelem. Vydavatel a autor
neuplatňuje žádný nárok na tyto ochranné známky.
Zatímco všechna opatření byla přijata při přípravě tohoto dokumentu, vydavatel a
autor nenese žádnou odpovědnost za chyby nebo opomenutí, nebo za škody
vyplývající z použití informací obsažených v tomto dokumentu nebo z použití
programů a zdrojového kódu, které ho mohou doprovázet.
V žádném případě nebude vydavatel a autor zodpovědný za jakoukoli ztrátu zisku
nebo jakékoliv jiné obchodní škodě způsobené nebo údajně způsobené přímo či
nepřímo tímto dokumentem.
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Výrobce systému EBS Sp. Z o.o. Polsko prohlašuje, že produkt Active
Guard splňuje všechna zákonná ustanovení dle vyhlášky 1999/5/EC
Evropského parlamentu, které vešlo v platnost 9.března 1999.
Kopii prohlášení o shodě můžete najít na
http://www.ebs.pl/certyfikaty/
Přeškrtnutá nádoba na odpad znamená, že produkt na konci své životnosti
musí být odevzdán k ekologické likvidaci s označením „elektroodpad“. Toto
nařízení se vztahuje na všechny výrobky označené tímto symbolem.
Nevyhazujte tedy takto označené produkty do směsného odpadu, kam
nepatří. Zařízení můžete také odevzdat u dovozce či distributora.
Obsah tohoto dokumentu se vztahuje k momentální aktuální verzi systému. Pokud
produkt bude používán v rozporu s tímto manuálem a záručními podmínkami, je toto
považováno za porušení licenčních a záručních podmínek a opravy nebudou uznány
jako záruční.
Výrobce si vyhrazuje právo změn v tomto dokumentu, aniž by musel změny
oznamovat.
Dostupnost některých funkcí je závislá na verzi poskytnutého softwaru. Pro více
informací se můžete obrátit na vašeho nejbližšího prodejce.
Za žádných okolností není výrobce ani prodejce zodpovědný za ztrátu dat, ztrátu
případného zisku; částečného náhodného nebo záměrného přímého či částečného
poškození systému v důsledku nesprávného užívání.
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1. PRO VAŠI VLASTNÍ BEZPEČNOST
Prostudujte si pečlivě tento návod. Nedodržení může být nebezpečné nebo
ilegální. Více informací najdete v dalších částech tohoto návodu.

Nezapínejte zařízení tam, kde je zakázáno použití mobilního telefonu,
protože může způsobit radiové interference nebo jiné nebezpečí.
BEZPEČNOST NA CESTĚ JE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ
Nepoužívejte zařízení při řízení.
RÁDIOVÉ RUŠENÍ
Zařízení je citlivé na radiové rušení, které mohou ovlivnit kvalitu spojení.
NEPOUŽÍVEJTE ZAŘÍZENÍ V NEMOCNICI
Dodržujte pravidla a omezení. Nezapínejte zařízení blízko nemocničních
přístrojů.
NEPOUŽÍVEJTE ZAŘÍZENÍ PŘI TANKOVÁNÍ
Nepoužívejte zařízení u benzínových stanic nebo chemických skladů.
VYPNĚTE ZAŘÍZENÍ V MÍSTĚ MOŽNÉHO VÝBUCHU
Nepoužívejte zařízení v blízkosti výbušných látek. Věnujte pozornost
omezením a respektujte pravidla.

ZACHÁZEJTE SE ZAŘÍZENÍM OPATRNĚ
Během hovoru nedržte zařízení příliš blízko ucha. Nedotýkejte se prostoru
antény.
SVĚŘTE SE PROFESIONÁLŮM
Získejte kvalifikovaný servis pro zařízení a jeho náhradní díly.
BATERIE A PŘÍSLUŠENSTVÍ
Používejte pouze baterie a zařízení schválené výrobcem. Nepřipojujte
nabíječky nekompatibilní se zařízením.
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ODOLNOST PROTI PRACHU A VODĚ
Zařízení je odolné vůči vodě a prachu.
Doporučujeme zařízení držet v bezpečné vzdálenosti od nadměrného
prachu a vlhkosti.
HLASOVÁ KOMUNIKACE
Zařízení pracuje v těchto sítích: 900Mhz, 1800 MHz a 1900 MHz.
Schopnost přenosu závisí na poskytovateli sítě. Příchozí hlasová
komunikace je přijímána automaticky bez nutnosti přijmutí hovoru a je
ukončena, když volající zavěsí.
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2. VŠE O PŘÍSLUŠENSTVÍ
Před použitím nabíječky se ujistěte, že to je nabíječka ATRACK-C- je to jediný model
nabíječky pro toto zařízení.
Poznámka:
Použijte pouze baterie, nabíječku a další příslušenství schválené výrobcem pro
správný chod zařízení.
Použití neschválených zařízení ruší záruku a může být nebezpečné pro uživatele.
Chcete – li získat více informací o schváleném příslušenství, obraťte se na nejbližšího
dealera.

3. TYPY ZAŘÍZENÍ
Active Track se vyrábí ve třech verzích. Každý model má různé funkce pro RFID a
GPS.

MODEL
GSM/GPRS modul
GPS modul
RFID

AT-G

Active Track
AT-R

•
•

•

-

•

-

AT-GR

•
•
•

• vestavěná součást modelu
- není součástí modelu

4. VŠEOBECNÉ INFORMACE
4.1. PIN kód
Před prvním použitím se ujistěte, že zařízení je správně nastaveno/ nakonfigurováno.
Pro vice informací jděte na “Konfigurace”. Před prvním použitím aktivujte SIM kartu:
buď nastavte PIN sériový kód zařízení, nebo PIN kód zrušte. Před vložením se
ujistěte, že SIM karta má nastavený PIN kód na “1111”, protože zařízení má tento
PIN kód nastavený od výrobce.
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Poznámka:
Při prvním zapnutí zařízení ověřuje přítomnost PIN kódu. PIN kód je originálně
nastavený na “1111”. Pokud vaše číslo SIM karty obsahuje jiné než “1111”, bude
karta automaticky zablokována. Odblokování bude možné pouze vložením PUK kódu.

5. BEZPEČNOST PŘENOSU
5.1. Kódování dat
Zabezpečení dat posílaných ze zařízení na server je zaručeno díky velice bezpečnému
a silnému AES algoritmu (Advanced Encryption System). Přenos probíhá po GSM síti
poskytovatele, proto zařízení využívá veškerou ochranu, kterou poskytovatel nabízí
mobilním telefonům. Pokud chcete zvýšit zabezpečení dat, obraťte se na
poskytovatele pro soukromé APN.

6. PŘEHLED FUNKCÍ
6.1. GPS modul
Active Track je vybaven GPS přijímačem u-blox MAX 6, který umožňuje zaměřit
pozici zařízení kdekoliv na světě.

6.2. RFID transpondér - čtečka
Záleží na typu zařízení, zda má uvnitř krytu vestavěný RFID transpondér – čtečku.
Pro více informací, přejděte na kapitolu “RFID transpondér”.

6.3. Ovládací tlačítka
Zařízení má čtyři ovládací tlačítka “čtení kontrolního bodu”, “panika”, “Zavolej
mi zpět/ Nouzové volání” a “GPS pozice”. Pro více informací jděte na “Pravidla
operací”.

6.4. Indikace pracovní aktivity zařízení
Zařízení vykazuje aktivitu rozsvícenými tlačítky s LED diodami. Pro více informací
jděte na “Indikace pracovní aktivity”.

6.5. Reproduktor a mikrofon
Zařízení lze použít jako mobilní telefon. Příchozí hovory lze omezit pomocí
přednastaveného telefonního seznamu (viz. kapitola „Telefonní čísla …“) a odchozí
www.dobraagentura.cz © 2019 DOBRÁ AGENTURA, s.r.o.| 2.2.2019
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hovory lze uskutečnit pouze na přednastavená čísla (viz. „Telefonní čísla“)). Více
informací o přijímání hovorů a volání získáte v kapitole “Hlasové spojení” a “Odchozí
hlasové volání”.

6.6. Akcelerometr
Zařízení umí určit současnou polohu a její změnu oproti ose zemského gravitačního
pole.
Více informací o použití detektoru a jeho funkcích získáte v kapitolách “Akcelerometr”
a “Funkce akcelerometru”.

6.7. Hodiny
Zařízení je vybaveno hodinami s reálným časem, které jsou napájené bateriemi.
Pro více informací, jděte na “Vzdálená konfigurace”

6.8. Paměť
Zařízení má interní paměť na 1000 událostí, které jsou uloženy, pokud je zařízení
mimo dosah signálu, a odeslány ihned po jeho dosažení.

6.9. Služba GPRS
GPRS služba umožňuje přijímání a posílání dat přes GSM síť založené na IP (Internet
Protocol). To je datové médium, které umožňuje bezdrátový přístup na internet. Je
možné posílat SMS (textové) zprávy současně s GPRS přenosem.

6.10. Před použitím GPRS technologie
Pro více informací o dostupnosti a podmínkách GPRS služby se obraťte na
poskytovatele GSM služeb nebo distributora.

6.11. Poplatky za službu GPRS
PRO VICE INFORMACÍ SE OBRAŤTE NA POSKYTOVATELE GSM
SLUŽEB NEBO DISTRIBUTORA.
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7. NĚKOLIK SLOV O ZAŘÍZENÍ
7.1. Funkční elementy
1. GPS tlačítko
Posílá nouzové SMS s aktuálním umístěním - pozicí GPS.
Když tlačítko svítí zeleně, signalizuje přítomnost GPS
signálu.
2. Tlačítko
“Kontrolní
bod”
tlačítko
(Čtení
kontrolního bodu)
Posílá události o kontrolním bodu na server. Pokud má
zařízení vestavěný RFID transpondér - čtečku, tak po stisku
tlačítka se RFID transpondér aktivuje na 15 sekund.
Jestliže tlačítko svítí žlutě, signalizuje přítomnost GSM
signálu.
3. Tlačítko “Zavolej mi zpět/ volání”
Po stisku 3 sek. posílá zprávu “Zavolej mi zpět” na server
nebo umožňuje hlasové volání na přednastavené telefonní
číslo po stisku 6 sek. a 2x pípnutí. Pokud svítí trvale
modře, signalizuje stav - úplné nabití baterie.
4. Tlačítko “Panika”
Po stisku posílá zprávu “Panika” na server. Rozsvítí se
červeně.
5. LED indikátor
Ukazuje správný stav nabíječky.
6. Reproduktor
Pro hlasovou komunikaci s uživatelem a také pro
vydávání akustických signálů
7. Kryt baterie
Upevněný třemi šrouby
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8. Mikrofon
Pro hlasovou komunikaci s uživatelem
9. Nabíjecí konektory
Pro nabíjení baterie
10. Konektor nabíječky.
Mikro USB konektor pro nabíjecí jednotku

8. PRVNÍ KROKY
8.1. SIM karta a vložení baterie
▪ Všechny SIM karty musí být mimo dosah dětí.
▪ SIM karta a její konektory mohou být jednoduše zničeny poškrábáním a
skládáním.
▪ Doporučujeme věnovat speciální pozornost vložení a vyjmutí karty.
▪ Před vložením SIM karty vyjměte baterii.
Řiďte se těmito instrukcemi - Jak vyjmout baterii:
1. Otočte zařízení vzhůru nohama, odšroubujte kryt a sundejte ho.
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2. Otevřete kryt slotu na SIM kartu a vložte kartu. Ujistěte se, že zlaté konektory
směřují přímo dolů a zavřete kryt.

3. Vložte baterii. Připojte konektor baterie k výstupu v dutině baterie. Tvar konektoru
zabraňuje nesprávnému umístění baterie – v případě potíží s umístěním otočte baterii
a zkuste znovu.
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4. Složte kabely a zašroubujte víčko.

8.2. Nabíjení baterie
Poznámka:
Použití jiných nabíječek než nabíječek doporučených výrobcem ruší záruku a může
zařízení poškodit. Zdroj stejnosměrného napětí musí být shodný s tím, které je
uvedeno na štítku dobíjecí základny zařízení.
Zařízení s 230V může být nabíjeno přímo ze zásuvky.
Zařízení může být odpojeno ze sítě vytažením zástrčky přímo ze zásuvky ve zdi.
Zásuvka musí být jednoduše přístupná – ne zastavěná.
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Nabíjení baterie je automatické a není zde riziko přebití. Doba nabíjení závisí na
zatížení baterie. V případě úplného vybití baterie by mělo nabíjení trvat cca 4,5
hodiny.
Když zařízení signalizuje nízkou úroveň baterie (pro více informací jděte na „Ukazatel
aktivity“), začněte nabíjet. Umístěte ho, jak je zobrazeno na obrázku nahoře.
Nabíjení a jeho dokončení je signalizováno (pro více informací jděte na „Ukazatel
aktivity“)
Poznámka:
Pokud se zařízení v nabíječce nenabíjí, ujistěte se, že je v něm nabíječka zasunutá, a
že je správně umístěno.

8.3. Režim spánku
Zařízení je schopné zaznamenat takové události jako je např.: otevření krytky
baterie, když je hlavní baterie úplně vybitá. Toto je možné díky přídavné baterii a
speciálnímu režimu “spánku”, ve kterém zařízení spotřebovává velmi málo energie.
Zařízení se automaticky přepne do režimu “spánku”, když je napětí hlavní baterie
velmi nízké.
Spánkový režim:
▪
▪
▪
▪

velmi nízká spotřeba energie
nahráváno pouze otevření pláště a šokové události
omezené zvukové a vizuální upozorňování
žádné připojení k monitorovací stanici

Příliš nízké napětí
baterie
Pracovní
režim

Režim
spánku

Omezeno:
• nahrávání událostí
• komunikace s
monitorovací stanicí
• oznamování

Dobré napětí baterie
a stisknuté tlačítko

Poznámka:
Zařízení přejde z režimu spánku do aktivního režimu, když je napětí hlavní baterie
dostatečně vysoké a až po stisknutí jakéhokoliv tlačítka umístěného na plášti zařízení.
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9. KONFIGURACE - NASTAVENÍ
Po zapnutí správně nastaveného zařízení se zařízení automaticky připojí k přijímači
monitorovacího systému ( k OSM.2007). Žádná další akce není potřeba.
Existují dvě konfigurační metody:
▪ pomocí SMS příkazů, obsahujících data, která jsou požadována pro vznik připojení k
přijímači monitorovacího systému, viz kapitola „Konfigurace na dálku“.
▪ pomocí GPRS transmitters configuration programu, který zprostředkuje
připojení zařízení přes příslušný RS232 kabel nebo za použití GPRS připojení.
Jedině druhý způsob umožňuje přístup ke všem programovatelným parametrům
zařízení. Aby vzniklo GPRS připojení použitím této metody (např.: když není k
dispozici programovací kabel), zařízení by se mělo nejprve připojit k přijímači
monitorovacího systému použitím první metody (SMS konfigurace).

9.1. Konfigurace na dálku
Konfigurace zařízení Active Track spočívá v zaslání SMS zprávy na zařízení nebo při
použití GPRS (např.: použití OSM.2007 monitorovací přijímač). Tyto kroky umožňují
připojení k serveru a využívání všech funkcí zařízení.
V případě SMS zprávy, se tato zpráva skládá ze jmen parametrů a jejich hodnot.
Každá zpráva začíná přístupovým kódem, nastaveným uživatelem, který může být v
některém případě prázdný. Při zasílání více než jednoho parametru, musí být
odděleny mezerou.
Můžete nastavit / nakonfigurovat následující parametry:
SERVER= adresa serveru
Specifikuje IP číslo nebo název domény serveru počítače, na kterém je nainstalován
software.
Server musí být připojen k internetu s pevným a veřejným IP číslem.
PORT= port serveru
Vkládá port serveru, který monitoruje příchozí data na server
APN = apn
Přístupový bod k síti, APN je k dispozici u vašeho GSM poskytovatele.
UN= apn_uživatelské_ jména
APN uživatelské jméno, je k dispozici u vašeho GSM poskytovatele.
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PW =apn_uživatelské_heslo
APN uživatelské heslo, je k dispozici u vašeho GSM poskytovatele
Upozornění: Tyto parametry jsou potřeba k navázání spojení s komunikačním serverem.
Je-li přijímající zařízení OSM.2007 (Monitoring System přijímač vyrobený firmou EBS), pak
jsou kroky konfigurace zařízení Active Track následující:
- poslat SMS zprávu dle popisu z předchozí stránky parametrů (server, port, APN, UN a PW),
- počkat, až se přístroj připojí k serveru,
- zbývající parametry je nutné poslat prostřednictvím GPRS spojení, za použití funkce
konzole z OSM.2007

TPERIOD = čas_v _minutách
Definuje čas mezi následujícími testy, které se posílají na server přes GPRS. Pokud
není naprogramován žádný parametr, zařízení použije standardní hodnotu – 1
minutu.
Pokud hodnota končí písmenem “s”, bude čas rozpoznán v sekundách. Minimální
interval mezi testy je 10 sekund.
DNS1=dns1
Specifikuje primární DNS adresu serveru a měl by být definován pouze, pokud je to
povinné.
DNS2=dns2
Specifikuje sekundární adresu serveru a měl by být definován pouze, pokud je to
povinné.
DIAL= N, Telefonní _číslo,M
Telefonní čísla, která budou uznána jako autorizovaná čísla. Všechny další příchozí
hovory budou automaticky odpojeny.
Identifikační počet telefonních čísel (1…8). Uživatel může nadefinovat až 8
telefonních čísel

N
Telephone
number
M

Autorizované telefonní číslo (nebo jeho část- zařízení kontroluje pořadí
číslic v telefonním čísle). Vložení slova “RING” umožňuje příjem všech
příchozích hovorů.
Počet zvonění před přijmutím hovoru. Dostupná hodnota: 0 až 9. 0
znamená okamžitou odpověď.

EMERGENCY=Telephone_number EMERGENCY= Telefonní číslo
Nouzové telefonní číslo. Umožňuje přímé spojení zařízení s vybraným telefonním
číslem v případě nouze. Pro uskutečnění hovoru stiskněte tlačítko “Zavolej mi
zpět/Volání”. Tlačítko musí být stisknuté, dokud se neozvou dva krátké akustické
signály cca 6 sekund.
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SMS=Telefonní_číslo
Definuje telefonní číslo pro odeslání SMS zpráv. Toto číslo se použije v případě
chybějícího GPRS spojení. SMS zpráva je šifrovaná a může být přijata a dešifrována
serverem s připojeným GSM modemem. Pokud není zadáno žádné číslo, možnost
zasílat SMS bude deaktivována.
AUTH=Telefonní_číslo
Telefonní číslo, kterému je dovoleno posílat konfigurační SMS zprávy na zařízení
Active Track. Zprávy obsahují prostý text, bez šifrování. Tato volba omezuje dálkový
přístup k zařízení (přes SMS). Pokud není zadáno žádné telefonní číslo, SMS zprávy
mohou přicházet z jakéhokoliv čísla.
Poznámka:
Autorizace příchozích zpráv probíhá porovnáním telefonního čísla příchozí zprávy s
číslem uloženým v paměti zařízení Active Track. Je možné uložit do zařízení pouze
část telefonního čísla. V tomto případě budou všechna telefonní čísla, která obsahují
uložené pořadí čísel, autorizována. Například: uložené pořadí čísel “1234” bude
autorizovat telefonní čísla jako: 600123456 nebo 601234567.
DT=RR/MM/DD,hh:mm
Nastavuje datum a čas v zařízení.
TCPCONN=init,change,limit
Definuje časové vztahy mezi pokusy o připojení k serveru. Po prvním nepodařeném
pokusu, bude následovat další pokus podle těchto parametrů:

init- hodnota času (v minutách), po kterém začne znovu pokus o připojení
change – udává, jak změnit časovou periodu mezi pokusy:
Geometrický průběh -*x.yy, kde x.yy je čas v minutách s přesností 1/100 minuty
Aritmetický průběh -+x, kde x je čas v minutách
limit – maximální čas mezi pokusy
Definuje časové vztahy mezi připojeními k server. Po prvním nepodařeném pokusu,
bude následovat další pokus podle těchto parametrů:
Příklad 1.
TCPCONN=2,+1,5
Definuje, že po prvním špatném pokusu, bude následovat další pokus po 2 minutách.
Pokud druhá zkouška selže, časová perioda bude navýšena o 1 minutu (takže další
pokus bude za 3 minuty). Časová perioda je omezena na 5 minut.(parametr: limit)
Další pokusy budou v pětiminutových intervalech. Pokud není server připojen, pokusy
o připojení budou vypadat takto (P znamená pokus o připojení, číslice znamená
časovou periodu v minutách): P,2,P,3,P,4,P,5,P,5,P,5,P,…….

www.dobraagentura.cz © 2019 DOBRÁ AGENTURA, s.r.o.| 2.2.2019
Převzato z originálu manuálu pro Active Track

20

Obchůzkový systém v reálném čase s GPS Active Track

Příklad 2.
TCPCONN=1,*1.5,4
Definuje, že poté, co první pokus selhal, další bude následovat po 1 minutě. Pokud
druhý pokud také selže, časový perioda bude znásobena 1,5x a další bude následovat
po 1,5 minutách. Každá další perioda bude znásobena 1,5x, dokud nedosáhne 4
minut. Další pokus bude po 4 minutách. Pokud není server připojen, pokusy o
připojení budou vypadat takto (P znamená pokus o připojení,číslo znamená časovou
period v minutách): P,1,P,1.5,P,2.25,P,3.38,P,4,P….
Standardní hodnota: 1,+0,1
VOLUME=a,b,c,d,e,f, g
Definuje způsob signalizace určitých událostí. Pro každou událost může být
nastaven jiný způsob signalizace. Způsoby jsou:
0 – žádný akustický signál, žádná vibrace
1 – tichý akustický signál, žádná vibrace
2 - hlasitý akustický signál, žádná vibrace
4 – žádný akustický signál, vibrace
5 – tichý akustický signál, vibrace
6 – hlasitý akustický signál, vibrace
Seznam událostí, které mohou být signalizovány akustickým signálem nebo
vibracemi:
a) Start RFID smyčky
b) Potvrzení čtení RFID
c) Varování – vybitá baterie
d) Příchozí hovor
e) Přijatá zpráva
f) Začátek nouzového hovoru
g)
Alarm (např.: ManDown/ Mrtvý muž)
Poznámka:
Není nutné zadávat všechny parametry, jen první X, např.: VOLUME2 nastaví signál
pouze pro začátek RFID smyčky, další parametry zůstávají nezměněny. Pro nastavení
parametru na pozici N by měly být nastaveny taky všechny předchozí parametry.
Např.: nemůžete nastavit signalizaci pro c) varování – vybitá baterie bez zadání
varování a) Start RFID smyčky a b) potvrzení čtení RFID ve správném pořadí.
RFID=t,n
(tento parametr je pouze pro zařízení s vestavěným RFID transporderem – čtečkou)
Umožňuje načíst několik tagů při jednom stisknutí tlačítka ČTENÍ. Parametry této
volby:
t - nastavuje maximální dobu mezi různým vyčítáním tagů
n - maximální počet tagů, které mohou být vyčteny po jednom stisknutí tlačítka
ČTENÍ
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( pokud n se rovná 0, potom není zadáno žádné omezení)
TCPWDT=t
Nastavuje ovládání TCP linku, definuje časy mezi ztrátou TCP připojení a resetováním
GSM modemu.
t - časová perioda (v minutách, rozsah 5-999)
Pro vypnutí této funkce musí být t prázdné.
GSMWDT=t
Nastavuje ovládání TCP linku, definuje čas mezi ztrátou GSM připojení a resetováním
GSM modemu.
t- časová perioda (v minutách, rozsah 5-999)
Pro vypnutí této funkce musí být t prázdné.
GETCFG
Získá primární komunikační parametry zařízení ve tvaru:
SERVER PORT APN UN PW SMS TPERIOD
KILL
Poslání tohoto příkazu dálkově resetuje zařízení.
Příklad konfigurace SMS textové zprávy (přístupový kód je 1111, přeskoč citace)
"1111 APN=PGuard.gprs UN=PGuard PW=PGuard_pass SERVER=gprs.com
PORT=6670 DIAL=1,600112233,0 DIAL=2,500445566,3 DIAL=3,600778899,3
SMS=500445566 DT=05/12/15,13:04 TPERIOD=5"
Příklad konfigurace SMS textové zprávy (přístupový kód je prázdný, první je mezera,
přeskoč citace):
" APN=PGuard.gprs UN=PGuard PW=PGuard_pass SERVER=gprs.com PORT=6670
DIAL=1,600112233,0 DIAL=2,500445566,3 DIAL=3,600778899,3 SMS=500445566
DT=05/12/15,13:04 TPERIOD=5"
Poznámka:
▪ Názvy naprogramovaných parametrů (např.: SERVER) musí být velkými
písmeny (viz. příklad nahoře).
▪ Pokud změníte konfiguraci Active Tracku, musíte ho restartovat příkazem KILL.
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9.2. Konfigurační program
GPRS transmitters konfigurátor si můžete stáhnout na www.ebs.pl (přihlašovací
jméno ebs, heslo ebs). Pro instalaci programu byste měli spustit instalaci wizzardu,
který nainstaluje program do standardního místa C:/ Program Files/EBS. Během
instalačního procesu se vytvoří na obrazovce zkratky a Windows menu.
Pokud má být zařízení použité poprvé, mělo by být naprogramováno tímto
programem a teprve poté vložena SIM karta. SIM karta může být blokována, pokud
vložíte špatný PIN kód. Lze použít SIM kartu bez PIN kódu.
V případě programování na dálku je nutné vložit SIM kartu před zasláním
konfiguračního nastavení. V tomto případě by měla být použita karta bez PIN kódu
nebo její kód změněn.
9.2.1. Počítač - požadavky
Minimální požadavky na konfiguraci počítače, kde má být nainstalován
konfigurační software:
Hardware:
▪ Processor Pentium II, 400 MHz,
▪ 64 MB RAM,
▪ 1 GB HD.
▪ RS-232 serial port
▪ Barevný monitor (min. 15”, rozlišení 800x600)
▪ Klávesnice
▪ Myš
▪ AGP3 programovací adapter a LX-PROG programovací kabel (pro lokální
programování)
Software:
▪ Operační sys. Windows 2000, Windows XP, Windows Vista nebo
Windows 7
▪ NET Framework 2.0 (přiložený u instalace konfigurace)
9.2.2. Programové funkce
Po instalaci a spuštění programu se na monitoru zobrazí hlavní přehled. Díky
tomuto přehledu je možný přístup k programu a programovatelným
parametrům (viz programovatelné parametry).
Hlavní okno programu je rozděleno do několika polí.
Hlavní menu: v horní části okna jsou možnosti pro ovládání a konfiguraci
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Hlavní menu obsahuje:

Ikony hlavního menu na liště pro rychlý přístup:

9.2.2.1. Soubor -> Nový
Otevře další sadu parametrů. Úprava konfiguračních parametrů je
možná.

Zvolte
typ zařízení.
9.2.2.2. Soubor -> Otevřít
Pokud soubor obsahuje uložená nastavení, lze je použít i k
naprogramování dalšího zařízení. Nejprve zvolte složku, kde je soubor
uložen a potom zvolte název souboru. Získaná data mohou být
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uživatelem upravována. Veškeré změny jsou účinné, pokud je odešlete
do zařízení.
9.2.2.3. Soubor ->Uložit
Během programování několika zařízení na různou konfiguraci, není
nutné si každou pamatovat, protože může být uložena na harddisk
nebo jiný disk pod jakýmkoliv názvem a může být později nahrána.
Tato funkce uloží na disk jakoukoliv informaci z konfiguračního okna. Po
aktivaci funkce se objeví dialogové okno se žádostí o název souboru.
Standardní data jsou uložena s příponou CMI (Configuration Memory
Image)
9.2.2.4. Soubor ->Jazyk
Umožňuje výběr jakéhokoliv dostupného jazyka (dle připojených
jazykových souborů)
9.2.2.5. Soubor -> Připojení
Před programováním zařízení, zvolte typ připojení. Lze to udělat dvěma
metodami:
- lokálně
- na dálku
9.2.2.5.1. Lokální připojení
Lokální připojení znamená, že konfigurační software (resp.
počítač, na kterém je nainstalován) je přímo připojen k vlastnímu
zařízení nebo transmitteru. Připojení je možné provést speciálním
kabelem a přes RS-232 sériový port.
Naprogramovat zařízení nebo provést jakékoliv jiné operace
(např.: čtení nastavení zařízení, změny ve firmwaru) je nutné
udělat dřív než nadefinujete parametry pro připojení.
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To je možné udělat v horním okně, které se objeví po aktivaci připojení
z hlavního menu a po výběru konfigurační záložky nebo po kliknutí na
ikonu na liště a po kliknutí na záložku RS-232.
Definujte:
Název připojení, např.: Lokálně
Vyberte sériový port, např.: COM 4
Klikněte na tlačítko [ADD], čímž potvrdíte nastavení. Připojení by se
mělo uložit a vložit do tabulky. Od této doby program umožní kabelové
připojení se zařízením a čtení a ukládání parametrů do paměti Active
Tracku.
9.2.2.5.2. Připojení na dálku
Jak je popsáno výše, zařízení lze kompletně nakonfigurovat pomocí
GPRS linku nebo CSD kanálu. Tento programovací mód vyžaduje
definici parametrů linku.
9.2.2.5.2.1. GPRS link
Aktivujte soubor v hlavním menu a vyberte “Connection
function” (nebo po kliknutí na ikonu na liště rychlého přístupu) a
klikněte na GPRS záložku pro provedení konfigurace tohoto
modu.
Na monitoru se objeví následující:

Definujte:
▪
▪
▪
▪

Název připojení např.: Remote (dálkově)
Zvolte název analyzátoru např.:: Primary (primární)
Vložte adresu analyzátoru např.:: 87.128.128.8
Vložte port, na kterém analyzátor pracuje např.: 7000
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Klikněte na tlačítko [ADD] pro potvrzení nastavení. Spojení by
mělo být uložené (a vložené do tabulky). Od této doby program
umožní připojení k zařízení na dálku a je možné čtení a ukládání
parametrů do paměti Active Tracku.
Poznámka:
Následující parametry: název analyzátoru, adresa analyzátoru,
port týkající se nastavení OSM 2007 přijímače monitorovacího
systému. Programování na dálku je možné pouze pokud se
používá zařízení (software) zmíněné výše.
9.2.2.5.2.2. CSD link
Aktivujte soubor v hlavním menu a vyberte “Connection
function” (nebo po kliknutí na ikonu na liště rychlého přístupu) a
klikněte na GPRS záložku pro provedení konfigurace tohoto
modu.
Na monitoru se objeví okno, kde je možné nadefinovat:
▪ Název připojení např.:: Remote CSD
▪ Sériový port, kde je GSM modem připojen (např.: Wavecom
Fastrack)
▪ PIN kód SIM karty vložené v GSM modemu např.: 1111
▪ Parametry
sériového
portu:
počet
bytů/sek.
(např.:115200), datové byty (8), parita (žádná), stop bity
(1)
▪ Telefonní číslo SIM karty vložené v modemu

Klikněte na tlačítko [ADD] a uložte připojení (nastavení jsou
vložena do tabulky). Od této doby je možné připojení na dálku a
čtení a ukládání parametrů do paměti Active Tracku.
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Poznámka:
Dálková komunikace s CSD kanálem je možná, pokud bylo
aktivováno posílání CSD dat, jak pro SIM kartu vloženou do
zařízení, tak pro SIM kartu vloženou do GSM modemu. Kromě
toho, vysílač Active Tracku musí umožňovat zvedat datové
hovory (viz. vhodné telefony pro GSM modem).
Programování s CSD je možné také, pokud je nainstalován
system OSM 2007 a je připojen minimálně jeden GSM modem.
Pokud je zařízení vloženo na seznam serveru (výrobní číslo a
telefonní číslo SIM karty – viz. manual OSM 2007), je možné
použít link přes OSM. Toto je možné, pokud není zařízení
připojeno k OSM 2007 přes GPRS. Během programovací
procedury ( s GPRS linkem – viz. nahoře) se zobrazí dotaz, zda
uživatel chce použít modem připojený k serveru. Následuje
potvrzovací procedura jako v případě dalších programovacích
kanálů.
9.2.2.6. Soubor ->Archivace
Všechny konfigurační nastavení včetně znovu načtených ze zařízení a
uložených na zařízení jsou automaticky ukládána na hard disk. Pokud
během instalace, nebyla konfigurační nastavení změněna, soubor bude
uložen takto:
C:\Program Files\ EBS\KonfiguratorLX\configs\Active Track_80000
Složka Active Track obsahuje všechny soubory až do počtu 80000
nastavených výrobcem. Název obsahuje datum a čas operace a její typ (
uložení / čtení ). Soubory mají příponu CMI.
9.2.2.7. Soubor ->Exit
Ukončí programové operace
9.2.2.8. Operace -> Čtení
Tato funkce čte data uložená v paměti
GPRS modulu. Výměna dat probíhá na
portu, vybraném v sekci “ Výběr typu
konektivity”
(viz.
popis
funkce
“Konfigurace” níže). Správné načtení je
potvrzeno zprávou na obrazovce. Data
stažená ze zařízení mohou být uložena
do souboru (viz bod 6.3.3) a použita
pro další zařízení.
Pro použití této funkce je nutné
nastavit typ a a parametry připojení. Např.: pro místní připojení se zobrazí
následující:
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Kde:
Druh připojení – sériový port, ke kterému je modul připojen
Přístupový kód – servisní kód vysílače
Detailní popis konektivity a jejího nastavení je uveden v kapitole „Soubor -

> Připojení“.

9.2.2.9. Operace -> Odesílání
Tato funkce je podobná funkci popsané
výše, ve stejný čas umožní uložení dat do
EEPROM modulu. Zde je také možnost
nastavit správný čas na zařízení Active
Track. Správné uložení je potvrzeno
zprávou na obrazovce.

9.2.2.10. Operace –>Historie systémových událostí
“Historie událostí” poskytuje informace o posledních událostech
uložených v paměti Active Tracku. Viz kapitola “Historie událostí”.
9.2.2.11. Operace –> Kontrola zařízení
“Kontrola zařízení” poskytuje informace o stavu zařízení Active Track v
reálném čase. Viz kapitola „Kontrola zařízení“
9.2.2.12. Operace -> Obnovení standardních nastavení
Pokud je akce “čtení kontrolního bodu” vyhodnocena jako chybová,
načítání je ukončeno chybovým hlášením (např.: pokud je přístupový kód
neznámý), je možné vrátit se ke standardnímu nastavení zvolením
možnosti “ Obnov standardní nastavení”. Na obrazovce se objeví
následující zpráva” Chcete přepsat současné nastavení / konfiguraci na
standardní hodnoty?”. Po potvrzení se objeví následující okno:
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Tato operace je možná pouze s lokálním připojením. Po ukončení operace
by se parametry zařízení měli vrátit k původnímu nastavení.
9.2.2.13. Nápověda -> O programu
Zvolte tuto funkci, pokud chcete získat ještě další informace o programu.
9.2.3. Programovatelné parametry
Nastavitelné parametry v konfiguračním programu jsou rozděleny do osmi
skupin: Přístup, přenos, parametry zařízení, monitoring, omezení, oznámení,
kontrola připojení a firmware. Každá z těchto skupin bude detailně popsána v
další části návodu.
9.2.3.1. Přístup

9.2.3.1.1. Parametry
9.2.3.1.1.1. Režim zařízení
V závislosti na preferencích uživatele, může zařízení pracovat v
jednom ze tří režimů
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•
•
•

GPRS & SMS: GPRS standardní přenos ( TCP / IP Protocol ) a
pokud je s tímto připojením nějaký problém, následuje
automaticky SMS režim.
SMS: Přenos jedině v režimu SMS, bez snahy navázat GPRS
připojení.
GPRS: GPRS standardní přenos (TCP/IP Protocol) a v případě
nějakých problémů s připojením, nebude následovat žádný
přenos.
9.2.3.1.1.2. GPRS zkušební doba
Zařízení vyšle signál “Test” se stanoveným intervalem, který
informuje monitorovací stanici, že zařízení je v operačním
režimu. V tomto poli můžete stanovit, jak často bude tato zpráva
vysílána (v sekundách).
Poznámka:
Toto pole bude neaktivní, pokud je zařízení v SMS režimu.
9.2.3.1.1.3. Režim SMS po neúspěšných pokusech
Definuje počet opakování připojení k serveru. Pokud všechny
pokusy selžou, zařízení se přepne do SMS režimu. V tomto
režimu se bude Active Track pokoušet připojit k serveru, podle
nastaveného intervalu (kapitola „Interval mezi následujícími
pokusy o připojení“).
Poznámka:
Toto pole bude aktivní, pokud zařízení pracuje v režimu GPRS &
SMS.
9.2.3.1.1.4. SMS zkušební doba
Tato funkce je podobná funkci GPRS. Je aktivována po
problémech s GPRS přenosem, kdy zařízení automaticky přejde
do SMS režimu (to se vztahuje k provoznímu režimu v SMS ).
Obvykle je nežádoucí posílat text jako SMS tak často jako při
GPRS přenosu. Tento parametr umožňuje významné rozšíření
vzdálenosti / interval mezi testy (čas v minutách) nebo kompletní
zablokování této možnosti.
Poznámka:
Toto pole bude neaktivní, pokud zařízení pracuje v GPRS režimu.

www.dobraagentura.cz © 2019 DOBRÁ AGENTURA, s.r.o.| 2.2.2019
Převzato z originálu manuálu pro Active Track

31

Obchůzkový systém v reálném čase s GPS Active Track

9.2.3.1.1.5. Telefonní číslo serveru
Pokud je GSM modem připojen k serverové aplikaci (např.: OSM
2007), vložte do tohoto pole jeho číslo. Všechny SMS budou
posílány na toto číslo, pokud bude mít vysílač problém s GPRS
přenosem. Pokud je toto pole prázdné nebo je vložena 0, vysílač
bude pracovat výhradně v GPRS režimu.
Poznámka:
Toto pole bude neaktivní, pokud parametry zařízení povolí velký
rozsah mezi testy v minutách nebo kompletně zablokují tuto
funkci v GPRS režimu.
9.2.3.1.1.6. Posílání událostí ihned přes SMS
V případě ztráty GPRS připojení, zařízení ihned pošle SMS
hlášení, i když zařízení není ještě v SMS režimu.
Poznámka:
Toto pole bude neaktivní, pokud je zařízení v režimu GPRS.
9.2.3.1.2. APN parametry
Poznámka:
Tato skupina bude neaktivní, pokud zařízení pracuje v SMS režimu.
9.2.3.1.2.1. APN
Parametr, závisející na tom, zda GSM poskytovatel sítě
podporuje GPRS (SMS) služby. Zajišťuje název přístupového
bodu v GSM síti.
9.2.3.1.2.2. ID uživatele
Při použití veřejné APN, uživatelské ID není vyžadováno. V
případě soukromé APN sítě, získáte tento parametr od operátora
(není možné bez tohoto zajistit přístup ke GPRS síti).
9.2.3.1.2.3. Heslo uživatele
Pokud použijete veřejnou APN síť, není ID většinou vyžadováno.
V případě soukromé APN sítě, získáte tento parametr od
operátora (není možné bez tohoto zajistit přístup ke GPRS síti).
Poznámka:
Soukromá APN síť poskytuje větší úroveň bezpečnosti.

www.dobraagentura.cz © 2019 DOBRÁ AGENTURA, s.r.o.| 2.2.2019
Převzato z originálu manuálu pro Active Track

32

Obchůzkový systém v reálném čase s GPS Active Track

9.2.3.1.2.4. DNS1 a DNS2
Stanovuje adresu hlavního a záložního DNS serveru ( Domain Name
System).
9.2.3.1.3. Primární parametry serveru
Poznámka:
Tato skupina bude neaktivní, pokud zařízení pracuje v SMS režimu.
9.2.3.1.3.1. Adresa serveru
To je adresa přijímače monitorovacího systému (OSM 2007)
nebo počítače, kde byl nainstalován software pro komunikaci se
serverem, např.: 89.123.115.8. Tato adresa může být v názvu
domény serveru, např.: module.gprs.com.. V tomto případě je
požadována minimálně jedna adresa DNS server.
9.2.3.1.3.2. Port serveru
Označuje port serveru, který byl vybrán pro sbírání dat ze
zařízení.
9.2.3.1.3.3. Interval mezi následujícími pokusy o připojení
Programovatelné zařízení s vloženou SIM kartou se bude zkoušet
automaticky připojit k serveru. V tomto poli nastavujete interval
(v sekundách) mezi připojeními, pokud předchozí připojení
selhalo.
9.2.3.1.3.4. Počet pokusů o připojení
V tomto poli určujete, kolikrát se má zařízení pokusit připojit k
serveru. Pokud připojení selže, Active Track se po provedení
nějakého připojení začne připojovat k záložnímu serveru. Tato
možnost je aktivní pouze, pokud nastavíte parametry záložního
serveru.
9.2.3.1.3.5. Vždy se nejprve pokusit o připojení k primárnímu
serveru
Označení tohoto políčka znamená, že se zařízení bude pokoušet
připojit nejprve k primárnímu serveru, bez ohledu na nastavené
parametry záložního serveru
9.2.3.1.4. Parametry záložního serveru
Poznámka:
Tato skupina bude neaktivní, pokud zařízení pracuje v SMS režimu.
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9.2.3.1.4.1. Adresa serveru
To je IP adresa druhého (záložního) přijímače monitorovacího
systému (OSM 2007) nebo počítače, kde byl nainstalován
software pro komunikaci se serverem, např.: 89.130.125.82.
Tato adresa může být v názvu domény serveru, např.:
monitor.gprs.com. V tomto případě je vyžadována nejméně
jedna adresa DNS server.
9.2.3.1.4.2. Port serveru
Označuje port serveru, který byl vybrán pro sbírání dat z
vysílače.
9.2.3.1.4.3. Interval mezi následujícími pokusy o připojení
Pokud se zařízení nemůže připojit k primárnímu serveru a
vyčerpá počet pokusů o připojení, začne procedura připojování k
záložnímu serveru. V tomto místě stanovujeme časovou prodlevu
(v sekundách), po které bude připojování obnoveno, pokud
předchozí selhalo.
9.2.3.1.4.4. Počet pokusů o připojení
V tomto poli určíte, jak často se má zařízení pokusit o připojení k
záložnímu serveru. Pokud připojení selže, Active Track se po
vykonání připojení vrátí zpátky k proceduře připojování k
primárnímu serveru.
9.2.3.1.4.5. Odpojení po vypršení časového limitu
Pokud označíte toto pole, zařízení se odpojí od záložního serveru
po vypršení nastaveného času.
Další operace závisí na nastavených parametrech “ Order of
connection” (viz. bod „Vždy se zkoušet připojit“). Pokud je tato
možnost aktivní, zařízení se znovu připojí k primárnímu serveru.
Pokud je tato možnost neaktivní, zařízení nejprve dokončí
proceduru připojování k záložnímu serveru a pokud toto selže,
zařízení se pokusí připojit k primárnímu serveru.
9.2.3.1.5. Přístup
9.2.3.1.5.1. Servisní kód
Zajišťuje bezpečnost proti neoprávněnému přístupu. Používá se
během programování zařízení a během ovládání na dálku (v
režimu TCP/ IP nebo SMS). Tovární nastavení je 1111. Během
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prvního spuštění zařízení (programování), může být změněno.
Kód může obsahovat až 7 alfanumerických znaků.
9.2.3.1.5.2. PIN SIM karty
SIM karta je nepostradatelná, protože zařízení pracuje v síti
GSM. Lze ji získat od mobilního operátora. Před prvním použitím,
musí být PIN kód karty naprogramován pro operaci v daném
vysílači. PIN kód je nepostradatelný pro automatické spuštění
systému. Pokud nemá karta PIN kód, je možné vložit jakoukoliv
hodnotu, např.: 0000.
9.2.3.2. Přenos / vysílání
Pro zajištění maximálního zabezpečení přenosu, jsou data šifrována
pomocí AES klíče. Tato možnost může být použita pro GPRS a SMS
přenosy. Můžete použít svůj vlastní kód (256 bytů-znaky 0-9 a A-F ) nebo
použít standardní nastavení.
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9.2.3.3. Parametry zařízení
Zařízení Active Track umožňuje nastavení akcelerometru, mikrofonu a
reproduktoru. Je také možné povolit manuální resetování a vypnutí
zařízení použitím odpovídající kombinace tlačítek.
9.2.3.3.1. Akcelerometr
Díky vestavěnému pohybovému senzoru je možné odhalit nouzové
stavy jako nepohyblivost strážného, způsobenou útokem nebo
nestandardní pozici proti ose gravitačního pole Země. Způsob, jakým
lze poslat na server události, generované akcelerometrem, lze nastavit
v tabulce monitoringu. Použijte odkaz “Zkontrolujte monitorovací
nastavení pro…”. Můžete si rychle ověřit současné nastavení této
funkce.

9.2.3.3.1.1. „Mrtvý muž“
Tato funkce se používá pro monitorování a signalizování pohybu
strážného, který drží zařízení.
Nepohyblivost strážného může být výsledkem útoku nebo také
zanedbáním povinností.
Nastavitelné parametry jsou:
▪ Citlivost – upřesňuje úroveň vibrace hodnotu, pod kterou
zařízení vyhodnotí stav jako nehybnost.
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▪

▪

▪

Doba nehybnosti před alarmem – čas, doba nehybnosti
kdy zařízení vyhodnotí překročení času a vyhlásí poplach
“Mrtvý muž”.
Pre – alarm – funkce, která umožní uživateli dostat
informace o překročení nehybnosti předtím, než bude
vyhlášen poplach “Mrtvý muž”.
Doba nehybnosti před generováním “pre-alarmu” – doba,
po které zařízení ve statickém stavu signalizuje nehybnost
uživateli.

Poznámka:
Metoda chování zařízení a pre-alarmů a aktivace funkce Mrtvý
muž (jinými slovy: přiblížení generování poplachů Mrtvý muž)
naleznete popsané v kapitole „Mikrofon a Reproduktor“
9.2.3.3.1.2. Detekce náklonu
Zařízení, díky vestavěnému pohybovému senzoru, umí detekovat
a signalizovat nesprávnou “klidovou ” polohu. Tuto funkci lze
použít v dopravě, pokud je vyžadována správná pozice balíku /
nákladu během cesty. V takovém případě je potřeba správně
nakonfigurovat zařízení a pevně ho vložit do balíku do správné /
klidové pozice.
Nastavitelné parametry jsou:
▪ Klidová pozice – nastavena neutrální pozice zařízení
▪ Náklon – odchylka (ve stupních) od jakékoliv osy zařízení,
nad kterou zařízení vyhodnotí
vychýlení od klidové pozice.
▪ Doba náklonu – doba, po jejímž uplynutí zařízení,
vychýlené z klidové pozice, vyhodnotí a spustí poplach /
alarm.
▪ Pre – alarm – funkce, která umožní uživateli získat
informaci o zjištěném náklonu, předtím než vyhodnotí a
spustí poplach / alarm.
▪ Doba náklonu před vyrobením alarmu – čas, po kterém
zařízení signalizuje uživateli, že je nakloněno.
Poznámka:
Metoda chování zařízení a pre-alarmů a aktivace funkce Mrtvý
muž (jinými slovy: přiblížení generování poplachů Mrtvý muž)
naleznete popsané v kapitole Mikrofon a Reproduktor
9.2.3.3.2. RFID tagy
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Tabulka RFID tagů slouží ke konfiguraci mnohonásobného
vyčítání RFID bodů zařízením Active Track najednou.
Tabulka je aktivní pouze pro zařízení s vestavěným RFID –
transpondérem (čtečkou).
9.2.3.3.2.1. Maximální čas
Stanovuje čas, kdy zařízení čeká, než načte další bod po
předchozím načtení při hromadném načtení.
9.2.3.3.2.2. Maximální počet tagů
Stanovuje počet RFID tagů, které uživatel může vyčíst během
hromadného načtení.
9.2.3.3.3. Mikrofon a reproduktor
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9.2.3.3.3.1. Citlivost mikrofonu
Přizpůsobení tohoto parametru slouží k nastavení citlivosti
k okolním zvukům, zachyceným mikrofonem Active Tracku
během telefonické konverzace.
9.2.3.3.3.2. Hlasitost reproduktoru
Zadání / přizpůsobení tohoto parametru slouží k nastavení
hlasitosti konverzace.
9.2.3.3.3.3. Signalizace událostí
Tato tabulka slouží k nastavení parametrů hlasitosti a
vibrací. Je zde 10 úrovní hlasitosti pro události (seznam
dole) a je také možné zapnout vibrace pro některé z nich.
• Start RFID smyčky
• Potvrzení čtení RFID
• Vybitá baterie
• Příchozí hovor
• Příchozí SMS zpráva
• Signalizace odchozích hovorů
• Signalizace pre-alarmu
9.2.3.3.3.4. Obnovení standardních nastavení
Tento odkaz obnovuje standardní nastavení citlivosti
mikrofonu, hlasitost reproduktoru a způsob signalizace
událostí.
9.2.3.3. Pokročilé funkce
Tabulka dalších funkcí slouží k přidání povolení resetovat a/ nebo vypnout
Active Track pomocí odpovídající kombinace tlačítek.
Pokud zvolíte “Umožnit”, je možné resetovat nebo vypnout zařízení
použitím kombinace tlačítek, popsané v kapitole “Reset a vypnutí”.
Poznámka:
Manuální reset a vypnutí událostí zařízení je zaznamenáváno a přeneseno
do řídícího softwaru po zapnutí Active Tracku po opětovném navázání
komunikačního spojení.
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9.2.3.4. GPS parametry
V této tabulce můžeme nastavit hlavní parametry, na kterých bude záviset
vytváření událostí “Aktualizace pozice”. Událost bude poslána na server,
kde ji v tabulce „Monitoringu“ označíte jako nahlášenou. Mimo to, pokud
je v přídavné tabulce pro další události zvolena GPS pozice, s událostí
bude přenesena i informace o pozici. Pro vytvoření této události je nutné
splnit nejméně jednu z následujících podmínek.

www.dobraagentura.cz © 2019 DOBRÁ AGENTURA, s.r.o.| 2.2.2019
Převzato z originálu manuálu pro Active Track

40

Obchůzkový systém v reálném čase s GPS Active Track

9.2.3.4.1. Vzdálenost
Pokud zvolíte možnost “ vzdálenost větší než”, zařízení vytvoří událost
“AKTUALIZACE POZICE”, pokud překoná nastavenou vzdálenost v
metrech od poslední události, nezávisle na tom, která z podmínek
vytvořila událost.
9.2.3.4.2. Timeout
Pokud zvolíte možnost “ČAS”, zařízení vytvoří událost “AKTUALIZACE
POZICE”, jestliže uběhne nastavený čas v sekundách od poslední
události, nezávisle na tom, která z podmínek vytvořila událost.
9.2.3.4.3. Rychlost a úhel
Pokud chcete, aby zařízení vytvořilo navíc ještě další událost
“AKTUALIZACE POZICE” při změně směru pohybu (ve stupních). Pokud
se zároveň zařízení pohybuje, musí být také specifikována rychlost v
km/h, která pokud je překročena bude následně také reportována.
9.2.3.5. Monitoring
9.2.3.5.1. Události
Díky této možnosti můžete určit, který z dostupných signálů
vytvořených zařízením, má být přenesen do monitorovací stanice /
programu.
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Pokud použijete” Obnovení standardních nastavení”, vrátíte se k
nastavení doporučenému výrobcem, jak posílat události do obslužného
softwaru.
Poznámka:
“Konfigurace změněna” tato událost se vztahuje ke změnám
konfigurace vytvořeným pomocí SMS nebo GPRS příkazy.
9.2.3.5.1.1. GPRS zapnuto / GPRS vypnuto
V této tabulce nastavíte signály, které mají být přeneseny do
monitorovací stanice přenosem GPRS. Zde je možnost posílat
informace o alarmech / poplaších (např.: stisknutí tlačítka
“PANIKA”), jakož i v některých případech o stavech navrácení do
normálního provozního stavu (např.: Vypnutí tlačítka sabotáž)
Pro přenos jakéhokoliv signálu pouze klikněte na tlačítko (čtverec
umístěný napravo)
Klikněte na tlačítko [Vymazat] pro odstranění všech označených
signálů.
Klikněte na tlačítko [Vrátit] pro opačné označení
9.2.3.5.1.2. SMS zapnuto / SMS vypnuto
V této tabulce nastavíte signály, které mají být nahlášeny na
monitorovací stanici přes SMS zprávy – když není připojení k
serveru přes GPRS. Zde je možnost posílat informace o alarmech
/ poplaších (např.: stisknutí tlačítka “PANIKA”), jakož i v
některých případech návrat zařízení do normálního stavu (např.:
vypnutí tamperu sabotáž)
Pro přenos jakéhokoliv signálu pouze klikněte (výběr správného
políčka vpravo)
Klikněte na tlačítko [Vymazat] pro odstranění všech označených
signálů.
Klikněte na tlačítko [Vrátit] pro opačné označení
9.2.3.5.1.3. Nastavení priorit
Sloupce v tabulce “Události” udávají, které signály mají být
nahlášeny na monitorovací stanici nejdříve. Jako priorita mohou
být nastaveny jak alarmy (např.: stisknutí tlačítka “PANIKA”), tak
i v některých případech návrat zařízení do normálního stavu
(např.: stisknuto tlačítko sabotáž)
Stisknutí tlačítka [Vymazat] odstraní všechna kritéria označená
ve sloupci.
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9.2.3.5.2. Dodatečná data
Funkce “Dodatečná data” slouží k nastavení skupin dat, která
mají být přenesena na monitorovací stanici přes GPRS/ SMS
dohromady s událostmi. Tato data se mohou stát cennou
informací o podmínkách fungování zařízení, ačkoliv toto může
zvýšit počet bytů poslaných přes GSM síť. Lze nastavit dva
oddělené sety přídavných dat: Pro test události (posílány
periodicky podle nastavení v záložce „Přístupy“) a pro ostatní
události. Vyplňte značku (fajku) vedle názvu druhu dat do
políčka, čímž začne přenos těchto dat na monitorovací stanici.
Prázdné pole znamená, že tento druh dat nebude přenášen.

Nastavitelné parametry jsou:
▪ Stav – informace o připojené nabíječce a nabíjení baterie
▪ GSM stav – stav připojení ke GSM síti, typu připojení k serveru,
informace o pokračujících telefonních hovorech
▪ Kvalita GSM signálu – kvalita připojení ke GSM síti (CSQ a BER
parametry)
▪ Pohybová aktivita – aktivita pohybu zaznamenaná akcelerometrem
▪ Napětí v baterii – napětí baterie v milivoltech
▪ Lokace – detailní informace o poloze z GPS modulu
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9.2.3.6. Omezení

9.2.3.6.1. Telefonní čísla
Uživatel může nastavit telefonní čísla pro příchozí hovory, které bude
Active Track automaticky přijímat = zvednutí / spojení hovoru, i počet
vyzvánění.
▪
▪
▪

Odmítnout všechny: spojení není možné
Povolit všechny – spojení je možné z jakéhokoliv telefonního
čísla
Povolit vybrané – spojení je možné pouze z telefonních čísel
uvedených v seznamu. Lze nastavit až 8 čísel.

Políčko Editace se stává aktivním poté, co zvolíte ”Povol ze seznamu”.
Čísla vložená do políčka mohou být přidána do seznamu níže po kliknutí
na tlačítko [Přidej]. Umístění kurzoru do vybraného řádku, který
obsahuje telefonní číslo a kliknutím na [Odstraň] odstraní číslo z
tabulky.
Funkce “Odstraň vše” vymaže obsah celé tabulky.
Poznámka:
Autorizace příchozích hovorů spočívá v porovnání čísla s číslem na
seznamu. Je možné vložit pouze část čísla na seznam, např.: 1234.
Autorizována jsou tedy všechna čísla obsahující tuto sekvenci, např.:
600123456 nebo 601234567.
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9.2.3.6.2. SMS autorizované telefonní číslo
Uživatel může nastavit telefonní číslo, z kterého bude poslána
konfigurační SMS do zařízení Active Track.
Poznámka:
a) Autorizace příchozí konfigurační SMS spočívá v porovnání čísla s
číslem v políčku. Je možné vložit pouze část čísla do číselného
pole, např.: 1234. Autorizována jsou všechna čísla obsahující
tuto sekvenci, např.: 600123456 nebo 601234567.
b) Pokud je SMS poslána přes OSM 2007, její telefonní číslo (nebo
aspoň část – podle předchozí poznámky) musí být vloženo do
horního políčka.
9.2.3.6.3. Doba platnosti odchozích SMS zpráv
Uživatel může nastavit čas doručení informací prostřednictvím SMS
zpráv GSM operátorovi pokud je příjemce nedostupný a mimo signál.
Časový limit je nastaven zvlášť pro následující skupiny informací:
▪
▪
▪

SMS test se serverem
SMS události zaslané na server
Odpovědi na příkazy

Výběr udělejte z nabídnutých hodnot kliknutím na šipku za nabídkou.
Dostupné možnosti: 5,10,15,30 minut; 1,2,6, hodin; 1,7 dní, MAX
(znamená neurčený čas).
9.2.3.6.4. SMS limity
Uživatel může omezit počet SMS posílaných serverem/programem, kdy
hlavním způsobem přenosu dat je GPRS a toto omezení tímto snižuje
náklady na provoz.
Označte/zaškrtněte pole [Zapni SMS limity] pro aktivaci přístupu ke
skupinám informací, které by měly být předmětem omezení:
▪ Cyklický SMS test odeslán na server
▪ SMS události odeslané na server
▪ Příkaz odpovědi
Omezení nastavíte následujícími dvěma hodnotami:
▪ SMS maximální počet: stanovuje maximální počet poslaných SMS
zpráv za časovou jednotku (viz. reset SMS počítadla). Tato možnost
chrání uživatele před posláním příliš mnoho SMS zpráv, např.: v
případě selhání.
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▪ Reset SMS počítadla: Tento parametr stanovuje časový plán (v
minutách), podle kterého bude počítadlo poslaných SMS zpráv
vynulováno.
9.2.3.7. Oznámení
9.2.3.7.1. Telefonní čísla

Uživatel zde může nastavit:
• Nouzové telefonní číslo pro odchozí volání, aktivované stisknutím
tlačítka “Zavolej mi zpět/ volání” (viz. kapitola Odchozí volání )
Poznámka:
Vkládá se obvykle telefonní číslo 112 nebo číslo policie. Je však
možné vložit jakékoliv telefonní číslo ve formátu nastaveném GSM
operátorem.
• SMS – na telefonní číslo se zprávou dle obsahu checkboxu včetně
uvedení GPS pozice pro zaslání pozice v případě nouzových SMS
aktivovaných držením tlačítka GPS.
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9.2.3.7.2. Předávání SMS
Zařízení je schopné předávat přijaté zprávy podle nastavených pravidel.
Tato funkce je užitečná v případě, kdy GSM operátor posílá zprávy o
stavu účtu na SIM kartu uvnitř zařízení. V tomto okně lze nastavit až 5
pravidel.
Každé pravidlo obsahuje pár: část telefonního čísla odesílatele a
správné telefonní číslo příjemce. V některých případech část telefonního
čísla odesílatele může být prázdná, což znamená, že jakékoliv telefonní
číslo bude odpovídat pravidlu. Všechna pravidla jsou zpracovávána
podle zadaného pořádku. To znamená, že v některých případech může
být jedna zpráva předána víc než jednomu příjemci a / nebo některé z
nich mohou být předány víc než jednou stejnému příjemci. Druhý
případ se může vyskytnout tam, kde jsou nejméně dvě pravidla u
stejného příjemce a jejich část telefonního čísla odesílatele se shoduje
se zprávou telefonního čísla odesílatele.
Poznámka:
Je na zodpovědnosti uživatele nastavit správná pravidla, která nebudou
vytvářet smyčky předaných zpráv.

9.2.3.8. Kontrola spojení - konektivity
Tato volba umožní automatickou akci zařízení, pokud byla komunikace s
monitorovací stanicí přerušena. To jsou situace, kdy zařízení ztratilo
spojení s GSM sítí nebo pokud je GPRS přenos nemožný.
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9.2.3.8.1. GSM
Aktivujte tuto funkci (označte políčko [Zapnout]), abyste získali přístup
k parametrům určujícím akci zařízení, pokud je mimo GSM síť. Nastavte
časový limit, po kterém by se měl vysílač opět připojit k síti. Vložte
časový limit do pole [Resetuj po] v minutách.
Dále nastavte akci, kterou by mělo zařízení provést. Zvolte akci
označením vlastního čtverečku vedle popisu akce:
▪ Resetuj modem
▪ Resetuj zařízení
Pokud není připojení ke GSM síti, zařízení by mělo po vyhodnocení
situace čekat během stanoveného časového limitu a potom provádět
naprogramované akce.
9.2.3.8.2. GPRS
Aktivujte tuto funkci (označte políčko [Zapnout]) pro přístup k
parametrům určujícím akci zařízení, pokud je GPRS připojení ztracené.
Nastavte časový limit, po kterém by se mělo zařízení opět připojit k síti.
Vložte časový limit do pole [Resetuj po] v minutách.
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Dále nastavte akci, kterou by mělo zařízení provést. Vyberte akci
označením políčka vedle popisu akce:
. Resetuj modem
. Resetuj zařízení
Pokud není připojení k GPRS síti, zařízení by mělo po
vyhodnocení situace čekat během stanoveného časového limitu a
potom provádět naprogramované akce
9.2.3.9. Firmware
Zařízení je vybaveno vestavěným bootloaderem/zavaděčem pro update a
změnu firmwaru. Během programování se zobrazují všechny informace s
ohledem na prováděné operace.

Sledujte postup:
a) Spusťte konfigurační program
b) Otevřete položku “Firmware”
c) Otevřete soubor s novým firmware (klikněte na tlačítko [Open] pro
lokalizaci souboru).
d) Zvolte režim přenosu souboru: místní nebo na dálku
Poznámka:
Postup přiřazení firmware k zařízení je analogický k programování
zařízení. Postup najdete v kapitole “Programování zařízení”.
e) Klikněte na tlačítko [Start] pro výměnu software.
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f) Průběh aktualizace je zobrazen ve speciálním okně.
g) Zavřete okno po kompletním uložení.
Od této doby bude zařízení pracovat s novým firmware.
Poznámka:
Postup, popsaný nahoře, by měl být proveden s náležitou péčí, aby se
zabránilo nesprávné funkci zařízení.
9.2.4. Programování zařízení
Programování zařízení je možné pomocí konfiguračního programu “GPRS
transmitter configurator”, popsaného v kapitole “Configuration program”.
Existují dva způsoby programování, které závisí na režimu připojení.
9.2.4.1. Programovací adaptér a kabel
Pro získání přístupu k programovacím funkcím zařízení přes RS232 port je
nutné mít speciální programovací adaptér ( AGP3) a kabel ( LX-PROG
nebo LX-DATA). Adaptér je vybaven dvěma konektory: PROG a MODEM.
První se používá pro lokální programování, ovládání stavu zařízení (
Device monitor) a vyčítání historie. Druhý konektor lze použít pro práci s
GSM modemem.
V tabulce jsou uvedeny možnosti použití AGP3 adaptéru a kabelu:
AGP3
●

LX-PROG
●

LX-DATA
○

Firmware update

●

●

○

Events history

●

●

○

Device Monitor

●

○

●

Device programming

9.2.4.2. Lokální programování
Postup pro lokální naprogramování zařízení:
a) Otočte zařízení horní částí dolů, odstraňte šrouby a víčko. Vyjměte
baterii (neodpojujte ji!)
a připevněte adaptér AGP3 do zásuvky umístěné blízko držáku
SIM karty.
b) Propojte desku plošného spoje + PROG kabel + zástrčku (na AGP3
adaptéru ) ke COM portu počítače servisním drátem, uvedeným v
kapitole “Připojení - RS-232).
c) Po připojení a detekci programovacího kabelu by měl modul toto
signalizovat LED diodami:
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Oranžová i červená dioda by měla blikat.
d) Spusťte software a nastavte volby (popis je v kapitole
“Programmable parametres“). Vložte správný PIN SIM karty.
e) Uložte nastavení do paměti zařízení. Ukládání se zobrazí ve
zvláštním okně.

f) Po uložení vložte SIM kartu, odpojte AGP3 adaptér a servisní kabel.
g) Vložte baterii zpět, upravte drátky a zavřete víčko šrouby (viz
kapitola “SIM karta a instalace baterie”).
h) Zařízení je připraveno posílat data.
9.2.4.3. Programování na dálku
Programování na dálku je možné pokud:
▪ Uživatel používá “GPRS transmitter configurator” a GSM modem připojený k PC
▪ Uživatel používá přijímač OSM 2007 monitorovací system.
V prvním případě je programování možné na kanálu CSD a postup je analogický k
místnímu programování, jen nezapomeňte zvolit “modem GSM” v možnostech
připojení.
Poznámka:
Konfigurace na dálku s použitím CSD kanálu je možná pouze, pokud je aktivní přenos
dat, jak pro SIM kartu vloženou do zařízení, tak pro SIM kartu v modemu.
V druhém případě (dle popisu v kapitole „GPRS linking“) je vyžadováno nastavení
dálkového připojení na základní parametry OSM 2007. Protože OSM 2007 sbírá (a
přenáší) informace výhradně ze zařízení uložených v databázi, první operace během
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programování na dálku je vlastní registrace zařízení. Tento postup byl popsán v
manuálu OSM 2007.
9.2.4.3.1. První programování zařízení
Protože zařízení nemá nastavené přístupové parametry v případě GPRS
sítě a OSM 2007, programování může začít s parametry nastavenými v
kapitole “Programovatelné parametry”. Po nastavení těchto parametrů,
zaregistrujte zařízení do databáze OSM 2007 (viz. manuál OSM 2007).
Před programováním na dálku by měl uživatel zkontrolovat, že zařízení
obsahuje SIM kartu (s nastavením popsaným v kapitole “PIN code”) a
je připojeno ke zdroji. Uživatel by měl znát sériové číslo zařízení a
telefonní číslo SIM karty.
Postup:
a) Při použití konzole OSM 2007 pozice kurzoru je na vlastním
zařízení na záložce “Devices” (Ujistěte se, že OSM 2007 má
vložený přístupový kód k zařízení!)
b) Klikněte na možnost “Config.” a zvolte funkci “Set
Configuration”, aby se zobrazily parametry.
c) Vložte adresu serveru, portu a APN. Klikněte na OK a system by
měl poslat nastavené parametry na zařízení.
d) Počkejte, dokud zařízení “neosloví” server (v záložce “Devices”
bude označeno zeleně).
e) Spusťte software a nastavte možnosti zařízení (postup je v
kapitole “Programovatelné parametry“).
f) Zvolte “Send”. Zobrazí se nové okno. Vyberte připojení na dálku
(záložka GPRS). Uložte nastavení do paměti zařízení. Proces
ukládání se zobrazí ve speciálním okně.
g) Po uložení zavřete ”Configuration wizard”
h) Nyní je zařízení připraveno přenášet data.
9.2.4.3.2. Opětovné programování zařízení
Protože má zařízení nastavené přístupové parametry GPRS sítě a
OSM 2007, je možné ho programovat kdykoliv.
Pokud je zařízení uloženo v chráněném objektu, je vybaveno SIM
kartou a připojeno ke zdroji, postupujte následovně:
a) Spusťte “Configuration wizard” a nastavte možnosti zařízení
(postup je popsán v kapitole “Programovatelné parametry”.
b) Zvolte “Send”. Zobrazí se nové okno. Vyberte připojení na dálku
(GPRS záložka). Uložte nastavení do paměti zařízení. Proces
ukládání se zobrazí ve speciálním okně.
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c) Po uložení zavřete “Configuration Wizard”.
d) Nyní je zařízení připraveno přenášet data podle nového
nastavení.
9.2.5. Obrazovka/ displej zařízení

Obrazovka zařízení poskytuje informace o stavu Active Tracku v reálném čase.
Pro používání této funkce musí být Active Track připojen k počítači kabelem LXDATA ( DEBUG zástrčka). Musí být zvolen správný port v políčku “PORT”.
Obrazovka poskytuje následující informace:
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

stav baterie
indikátory nabíjení a nabíječky
indikátor síly signálu GSM sítě
vstupy a monitoring stavu pohybového server
indikátory příchozího hlasového a datového hovoru
typ nebo sériové číslo zařízení
změna firmware a hardware
čas

Tyto parametry jsou také zobrazeny v LOG okně v textovém stylu. Všechna data
mohou být uložena do souboru.
9.2.6. Historie událostí

“Events history” poskytuje informace o posledních událostech uložených do
paměti zařízení Active Track. Active Track je schopen uložit 192 kB dat, což je
asi 8000 událostí. Je možné vyčíst historii jak použitím GPRS připojení tak
pomocí RS232. V druhém případě mohou být data poslána na PC pouze přes
kabel LX-PROG (bílý). Musíte vybrat správný RS232 port nebo připojení GPRS
v políčku “Choose connection kind”. Poté vložte servisní kód a klikněte na
tlačítko “Open”. Data o událostech budou stahována z paměti Active Tracku.
Teprve po řádném vyčtení je možný přístup k funkcím, jako je např.: filtrování
a sledování. Obě funkce mohou být využité k získání rychlých informací o
zařízení.
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10. OVLÁDACÍ PŘÍKAZY
Active Track může přijmout ovládací zprávy přes SMS nebo GPRS připojení (např.:
použitím monitorovací konzole OSM 2007). Tyto zprávy mohou povolit/ spustit další
funkce zařízení nebo si vyžádat další informace o stavu zařízení.
BEEP=f,d,n,v BEEP

Vytvoří akustický signál, kde f je frekvence, d délka signálu (v násobku 100ms), n
opakování a v hlasitost
DISC
Odpojí zařízení od serveru.
FLUSH=x
Vymaže FIFO frontu, kde x znamená, které řady/ fronty mají být vymazány:
0 – řada nevyřízených událostí, které mají být poslány na server.
1 – historie událostí (viz. Historie událostí)
Příklad: FLUSH=0
CONNECT
Okamžité vynucení přístupu k serveru.
KILL
Poslání tohoto příkazu dálkově resetuje zařízení.
CMD = AT _ příkaz
Poslání tohoto příkazu přinutí modem následovat tento příkaz a vrátit zprávu o
výsledku akce. Jednotlivé příkazy byly zablokovány z bezpečnostních důvodů a budou
oznámeny na černé listině, pokud jsou přijaté.
Příklad:
CMD=AT+CSQ (umožní vzdálené přečtení úrovně GSM signálu).
VER
Poslání tohoto příkazu přikáže zařízení odeslat odpověď verzi softwaru.
DESC
Poslání tohoto příkazu přikáže zařízení odeslat odpověď výrobní verzi Active Tracku
GETCFG
Poslání tohoto příkazu vrátí aktuální konfiguraci zařízení. Parametry jsou vráceny do
následujícího stylu: SERVER; PORT APN UN PW SMS TPERIOD
GET=[parametr names, separated by commas]
Poslání tohoto příkazu vrátí aktuální hodnotu zadaného parametru (např.:
GET=SERVER,APN = vrátí např.: 89.172.87.135 erainternet )
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LOCATION
Poslání tohoto příkazu přinutí zařízení poslat jako odpověď GPS pozici.

11. PRAVIDLA OPERACÍ
Active Track je integrované, bezdrátové zařízení, které umožňuje lokalizaci osoby
nebo zařízení. Má vestavěný GPS přijímač a čtyř pásmový GSM/GPRS modul s funkcí
telefonu pro obousměrnou komunikaci. Toto zařízení s pokročilými funkcemi lze
použít venku i uvnitř díky službě A-GPS, která podporuje GPS signál ze satelitů.

11.1. RFID transpondér - čtečka
Tato část manuálu platí pouze pro zařízení s čtečkou / RFID transpondérem.
Pokud si přejete číst ID - tagu, etiketu nebo RFID kartu, stiskněte tlačítko “Čtení” a
do 15 sekund ho přiložte ke čtenému bodu (viz. Přehled funkcí). V případě nepřečtení
se zařízení po této době vrátí do normálního pracovního režimu.

Pokud je aktivována funkce načtení několika RFID tagů/čipů během jednoho stisknutí
tlačítka (viz. RFID v kapitolách “konfigurace na dálku” a “RFID tagy”), postup je
následující: po stisknutí tlačítka „Čtení“, musí být první tag načtený do 15 sekund.
Další tagy musí být načteny v časové periodě ne delší, než je nastaveno v RFID
parametru. Tento postup lze opakovat do načtení posledního tagu.
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Pro více informací o čase a potvrzení správného načtení, jděte na “Indikaci
pracovního režimu”

11.2. Poslání příkazu „PANIKA“
V nouzi můžete poslat na monitorovací stanici příkaz “PANIKA” stisknutím tlačítka
“PANIKA”.

11.3. Poslání příkazu „Zavolej mi zpět“
V nouzi můžete poslat na monitorovací stanici příkaz “Zavolej mi zpět”. To znamená,
že očekáváte, že vám dispečer/manažer/služba na PCO zavolá zpět.

11.4. Hlasové volání (příchozí)
Zařízení umí automaticky přijímat hovory. Operátor může zavolat na zařízení
kdykoliv, zejména po příkazu “Zavolej my zpět”. Po vyzváněcím signálu, jehož délka
byla předtím nastavena, je navázáno hlasové spojení. To je stejné jako konverzace z
mobilního telefonu. Spojení je automaticky ukončeno, když volající zavěsí. Uživatel
nemůže zavěsit jako první. Během hlasového spojení jsou všechny další funkce
blokovány.
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11.5. Odchozí hovor
Active Track je schopný navázat spojení s naprogramovaným telefonním číslem
(parametr EMERGENCY). Po stisknutí a držení tlačítka “Zavolej mi zpět/volání” naváže
Active Track telefonní hovor – stejně jako u mobilních telefonů. Pro ukončení hovoru
je nutné stisknout jakékoliv tlačítko (nebo počkat na ukončení hovoru druhou
stranou). Při hovoru jsou všechny funkce Active Tracku blokovány.

11.6. Kontrola GSM signálu
Kdykoliv můžete zkontrolovat sílu signálu GSM poskytovatele stisknutím tlačítka
“Čtení bodu”, dokud se nerozsvítí žlutá LED dioda, a potom tlačítka “Zavolej mi zpět”.
Zobrazí se síla signálu – x násobné bliknutí led.

11.7. Reset a vypnutí
Active Track může být resetován nebo vypnut, pokud má tuto akci povolenou a
nastavenou (viz kapitola “Pokročilé”. Zde je postup, jak ho resetovat nebo vypnout.

Akce

Stisknutí tlačítek
„Panika a
„Checkpoint“ naráz
na 7 vteřin

Pípnutí

Stisknutí tlačítka „Panic“ nebo
„Checkpoint“

RESET

Popis

VYPNUTÍ
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▪

▪

RESET - stiskněte a držte na 7 sekund současně tato dvě tlačítka: PANIKA a
ČTENÍ BODU. Po této době a po slyšitelném signálu tlačítka pusťte. Tlačítko
PANIKA by mělo začít rychle blikat (to znamená, že reset je povolen) na
dalších 7 sekund. Během této doby opět stiskněte stejné tlačítko “PANIKA” pro
reset.
VYPNUTÍ – stiskněte a držte na 7 sekund současně tato dvě tlačítka: PANIKA a
ČTENÍ BODU. Po této době a po slyšitelném signálu tlačítka pusťte. Tlačítko
ČTENÍ BODU by mělo začít rychle blikat (to znamená, že vypnutí je povoleno)
na dalších 7 sekund. Během této doby opět stiskněte stejné tlačítko tedy “
ČTENÍ BODU ” pro vypnutí.

11.8. Funkce akcelerometru
Vestavěný pohybový senzor může zjistit:
▪ nedostatek pohybu osoby držící zařízení
▪ nesprávnou polohu zařízení vzhledem k zemskému gravitačnímu poli
▪ zařízení narážející příliš silně na tvrdý povrch
Je také možné stanovit jednu polohu a její změnu v závislosti na zemském
gravitačním poli.
To se týká pohybu v přímém směru, ale i pohybu po zakřivené trajektorii. Avšak v
jednom specifickém případě nemůže být změna pozice zjištěna – pokud je pohyb
vykonáván přesně a pouze okolo osy paralelní k ose gravitačního pole, vedoucího
přes snímač. Níže uvedené příklady předvádějí situace, kde není možné zjistit
takovou rotaci (pro zjednodušení obrázku je osa zařízení v jeho geometrickém středu
a ne v pozici snímače).
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Poznámka:
Nezapomeňte, že skoro jakákoliv změna pozice je, podle fyzikálních zákonů,
výsledkem mnoha sil. Ve většině případů není rotace ideálně paralelní k ose
gravitačního pole, jdoucího přímo přes střed malého senzoru umístěného asymetricky
v zařízení. V důsledku toho lze předpokládat, že zařízení může detekovat pohyb
(nebo jeho nedostatek) jakéhokoliv typu.

12. INDIKACE PRACOVNÍHO REŽIMU
Každý používaný pracovní režim bude signalizován adekvátní kombinací blikajících
tlačítek.

12.1. Registrace do GSM sítě
Registrace je signalizována pomalým blikáním tlačítka “ČTENÍ BODU”.

Během normální činnosti zařízení signalizuje správnou operaci krátkým bliknutím
tlačítka “ ČTENÍ BODU ” každých 5 sekund.
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12.2. GSM rozsah
Jakmile se spustí kontrola rozsahu GSM signálu, zařízení zobrazí sílu signálu
(pro více informací, jděte na “Kontrolu rozsahu signálu GSM”). Po každém zobrazení
je ukázán pracovní režim ( GPRS nebo GSM ). Displej ukazuje blikání tlačítka “ČTENÍ
BODU”, které je úměrné síle signálu GSM. Celá sekvence se opakuje třikrát a potom
se zařízení vrátí k normálnímu pracovnímu režimu.
Příklad jedné sekvence: 4/8 dosah, režim GPRS:

Příklad jedné sekvence: 3/8 dosah, SMS režim:

12.3. GPS určení polohy
GPS určení polohy je signalizováno pomalým blikáním tlačítka GPS.

Po získání platného GPS připojení během normálního pracovního režimu, zařízení
signalizuje správnou operaci krátkým problikáváním tlačítka “GPS” každých 5 sekund.
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12.4. RFID transpondér - čtečka
Verze Active Tracku s vestavěným transpondérem – čtečkou umí načítat RFID tagy
dvěma způsoby (popsáno v kapitole “Konfigurace na dálku”): jednou nebo
opakovaným načtením.
Způsoby signalizace:
Načítací režim: jednou (RFID=0,0)
Po zapnutí RFID transpondéru/čtečky (viz. „Načítání RFID transpondérem“)
čeká zařízení na přiblížení se k RFID tagu. Čekací doba (15 sekund) je
signalizována svítícím tlačítkem “ČTENÍ”. Zařízení potvrdí načtení krátkým,
dvojitým akustickým signálem, tlačítko “ČTENÍ” zhasne a pak se rozsvítí. Další
přenos začíná.

Načítací režim: opakování načtení ( RFID=5,5)
Po zapnutí RFID transpondéru (viz. načítání RFID transpondérem) čeká
Active Track na přiblížení se k RFID tagu. Čekací doba (15 sekund) je
signalizována svítícím tlačítkem “ČTENÍ”.
Zařízení potvrdí načtení krátkým, dvojitým akustickým signálem, tlačítko
“ČTENÍ” zhasne a potom se rozsvítí. Přístroj čeká 5 sekund na načtení dalších
RFID tagů. Každé načtení je potvrzeno stejným způsobem. Data jsou
přenesena po pátém načtení (pravidlo FIFO).
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12.5. Přenos dat
Přenos dat je signalizován rychlým, krátkým blikáním tlačítka “ ČTENÍ”.

Přenos dat

12.6. Odchozí volání
Pokud chcete z přístroje volat, nejprve stiskněte a držte tlačítko “Zavolej mi
zpět/volání”. Tlačítko “ČTENÍ” začne blikat (jako při přenosu dat). Po 2-3 sekundách
se ozve akustický signál. Stisknuté tlačítko vytvoří další akustický signál (po 2
sekundách). Tlačítko “ČTENÍ” začne blikat s frekvencí 1Hz.

12.7. Vybití baterie
Vybití baterie je signalizováno 2 hodiny před vypnutím. Tlačítko “PANIKA” bliká
každých 5 sekund a přístroj každou minutu vydá dva delší zvukové signály.
Doporučuje se nabíjet zařízení najednou a nepřerušovaně (pro více informací jděte
na “Nabíjení baterie”)
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12.8. Nabíjení baterie
Pokud vložíte přístroj do nabíječky, začne se nabíjet automaticky. Toto je
signalizováno blikáním modré led pod tlačítkem “Zavolej mi zpět/volání”.

Upozornění:
Pokud má připojené zařízení úplně vybitou baterii, může modrá LED na 15 minut
ztmavnout.

12.9. Nabitá baterie
Pokud je baterie plně nabitá, svítí tlačítko “ Zavolej mi zpět/volání” modře a
nepřerušovaně.

12.10. Systémová chyba
Zjištěná systémová chyba je signalizována střídavým blikáním tlačítek “PANIKA” a
“Zavolej mi zpět/volání”.
Ihned kontaktujte servis.

Poznámka:
Podobnou signalizaci můžete vidět po zapnutí přístroje. Může trvat 3 minuty a
neznamená chybu.
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12.11. Chyba SIM karty
V případě problémů se SIM kartou, blikají tlačítka “PANIKA” a “ČTENÍ” (tlačítko
“PANIKA” bude blikat méně často a doba osvětlení je kratší v porovnání s blikáním
tlačítka “ČTENÍ”). V takové situaci musíte zkontrolovat vložení SIM karty a / nebo její
správnou funkci mobilním telefonem.

13. SPOLUPRÁCE S MONITOROVACÍM SYSTÉMEM
Vlastní používání všech funkcí Active Tracku vyžaduje monitorovací system, který
bude umět posílat, přijímat a interpretovat všechny zprávy z Active Tracku. Hlavním
zařízením v tomto systému je přijímač (komunikační server) a “Analyzer software”.
“Analyzer software” interpretuje data z Active Tracku, ukládá a představuje je
čitelným způsobem.
Active Track bude posílat na server následující informace:
GPS
Informace o aktuální pozici přístroje
EMERGENCY/STAV NOUZE/PANIKA
Stisknutí tlačítka “PANIKA” pošle adekvátní zprávu příjemci.
Poznámka:
Informace o stisknutí tlačítka “PANIKA” nemůže být poslána častěji než jednou za
minutu. Pokud je tlačítko stisknuto častěji, zpráva o druhém stisknutí nebude poslána
(LED se rozsvítí, když signalizuje stisknutí tlačítka)

CALL ME / Zavolej mi zpět
Stisknutí tlačítka “Zavolej mi zpět” odešle adekvátní zprávu.
Poznámka:
Informace o stisknutí tlačítka “Zavolej mi zpět” nemůže být poslána častěji než jednou za
minutu. Pokud je tlačítko stisknuto častěji, zpráva o druhém stisknutí nebude poslána (
LED se rozsvítí, když signalizuje stisknutí tlačítka ).
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RFID
Poznámka:
Platí pouze pro přístroje s vestavěným RFID transpondérem – čtečkou.

Po RFID načtení pošle Active Track unikátní ID RFID tagu. V případě režimu
opakovaného načítání budou data poslána po posledním RFID načtení (nebo po
uplynutí nastaveného času)
SABOTÁŽ
V případě sabotáže (pokusu o otevření krytu snímače kde je baterie) pošle přístroj
adekvátní zprávu.
SHOCK / NÁRAZ
Všechny případy pádu, nárazu, hození přístroje na tvrdý povrch jsou detekovány
a poslány na monitorovací stanici.
MANDOWN / MRTVÝ MUŽ
Pokud je zjištěna nehybnost osoby držící přístroj, je vyslán signál na monitorovací
stanici.
TILT / NÁKLON
Zjištění nesprávné pozice přístroje vyšle signál informující monitorovací stanici o
tomto faktu.
TEST
Pro vlastní ovládání přenosu dat přístroj pošle na monitorovací stanici periodický
signál. Tento signál zajistí, že zařízení pracuje, je připojeno ke GSM síti (GPRS,
SMS) a připojeno ke komunikačnímu serveru.
VYBITÁ BATERIE
Pokud je baterie vybitá (čtěte kapitolu 6 pro informace o signalizaci vybité
baterie), Active Track pošle na server adekvátní informaci.
ZAČÁTEK NABÍJENÍ BATERIE
Pokud je Active Track nabíjen v odpovídající nabíječce, pošle o tomto adekvátní
zprávu na server.
BATERIE PLNĚ NABITÁ
Když je baterie plně nabitá, bude o tomto faktu poslána adekvátní zpráva na
server.
BATERIE ÚPLNĚ VYBITÁ
Pokud je baterie úplně vybitá tak, že neumožňuje další práci, zařízení uloží tuto
informaci do paměti a vypne se. Informace o tomto je poslána operátorovi u
monitorovacího systému hned, jak je obnoveno napájení.

www.dobraagentura.cz © 2019 DOBRÁ AGENTURA, s.r.o.| 2.2.2019
Převzato z originálu manuálu pro Active Track

67

Obchůzkový systém v reálném čase s GPS Active Track

RESET
Přístroj byl ručně resetován použitím odpovídající kombinace tlačítek. Oznámení je
odesláno po obnovení komunikace.
VYPNUTO
Zařízení bylo ručně vypnuto použitím odpovídající kombinace tlačítek. Adekvátní
oznámení je odesláno po zapnutí přístroje (lze použít jakékoliv tlačítko) až po
obnovení komunikace.
ZMĚNY KONFIGURACE
Každá změna konfigurace (např.: SMS zpráva s novým nastavením) bude
zakončena odesláním oznámení na přijímač.
SMS LIMIT
Dosažení limitu zpráv poslaných zařízením je oznámeno na monitorovací stanici,
kde bude provedena následná analýza práce zařízení.
CLIP
Jakýkoliv příchozí hovor z čísla, které není uvedeno na seznamu autorizovaných
čísel, přístroj odmítne a pošle odpovídající signál operátorovi u monitorovacího
systému.
INCOMING/OUTGOING CALL
Informace o odchozích a příchozích hovorech jsou poslány operátorovi jako
odpovídající signál. Popis signalizace odchozího hovoru je popsán níže.
WATCHDOG
Po uběhnutí nastaveného času při přerušení spojení, přístroj provede
specifikovanou akci (např.: reset modemu) a uloží odpovídající informaci do
paměti. Jakmile dojde k obnovení připojení, je odeslána zpráva na monitorovací
stanici pro následnou analýzu práce systému.
Poznámka:
Pokud není žádné spojení mezi Active Trackem a serverem, Active Track uloží
události do své vnitřní paměti (až 5000). Po obnovení připojení pošle Active Track
všechny události uložené v paměti popořadě (FIFO) podle priorit nastavených v
“Monitoringu”.
Poznámka:
Odchozí hovor, v závislosti na jeho směru, je indikován následovně:
a) číslo je vytočeno a příjemce odmítne hovor – vytvoří se pár událostí “
OUTGOING_VOICE_CALL_BEGIN “ a “OUTGOING_VOICE_CALL_END” se
stejným nebo podobným časem. Odpověď modemu je přidána do
historie událostí.
b) nelze se připojit díky problémům v síti – jako bod a)
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c)

d)
e)

pokud je hovor úspěšný – pokud příjemce odpoví, je vytvořena
událost”OUTGOING_VOICE_CALL_BEGIN”, po skončení hovoru je
vytvořena událost “OUTGOING_VOICE_CALL_END”. Když příjemce skončí
hovor, odpověď modemu je uložena do historie událostí.
Pokud uživatel ukončí hovor dřív než ho příjemce zvedne - vytvoří se pár
událostí
OUTGOING_VOICE_CALL_BEGIN” a “OUTGOING_VOICE_CALL_END” bez
vstupu do historie událostí s odpovědí modemu.

14. INFORMACE O BATERIÍCH
14.1. Nabíjení a vybíjení baterie
Zařízení je napájeno nabíjecím akumulátorem.
Poznámka:
Nová baterie není plně nabita a vyžaduje nabití. Plného výkonu dosáhne po 2 až
třech nabitích a vybitích!
Baterie může být nabíjena a vybíjena stokrát, ale nakonec potřebuje vyměnit. Pokud
přístroj vydrží pracovat kratší dobu než obvykle, je potřeba baterii vyměnit.
Používejte pouze baterie a nabíječku schválené výrobcem. Dodržujte stejné pokyny
jako u nabíječek. Pokud se nabíječka nepoužívá, odpojte ji. Z bezpečnostních důvodů
nenabíjejte déle než
Pokud se baterie nepoužívá, vybíjí se.
Extrémní teploty mají nepříznivý dopad na nabíjení. Ponechání baterie na teplých
nebo studených místech (např.: v autě v létě nebo v zimě) zkracuje životnost a
snižuje její kapacitu. Pokuste se udržovat baterii mezi 15-25 °C. Zařízení s velmi
horkou nebo studenou baterií nemůže nějaký čas pracovat, i když je baterie plně
nabitá. Při teplotách pod nulou je výkonnost baterie nízká. Nikdy neházejte baterii do
ohně!
Baterie by měla být používána pouze k jejím účelům. Nepoužívejte
poškozenou baterii nebo nabíječku. Vyvarujte se zkratování polarity
baterie, i když systém má ochranu proti zkratu.
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15. PROVOZ A ÚDRŽBA
Zařízení je hi-tech výrobek a vyžaduje odpovídající zacházení. Dodržování níže
uvedených instrukcí prodlouží platnost záruky a zajistí jeho dlouhý provoz.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Udržujte zařízení, jeho části a příslušenství mimo dosah dětí.
Nevystavujte zařízení nadměrné špíně, prachu nebo kontaktu s vodou.
Nevystavujte zařízení vysoké teplotě, která zkracuje životnost baterií a
elektronických modulů.
Neukládejte zařízení do teplot nižších než je minimální pracovní teplota kvůli
životnosti baterie.
Neotvírejte přístroj. Neprofesionální zásah může způsobit poškození.
Neházejte a nenechávejte zařízení spadnout bez důvodu. Nesprávné zacházení
může způsobit poškození elektronických částí.
Nepoužívejte na čištění žádná rozpouštědla nebo silné chemické detergenty.
Nemalujte nebo nelakujte zařízení, protože by to mohlo způsobit ulomení
tlačítek nebo konektorů.

Instrukce uvedené výše se týkají zařízení, jeho baterie, nabíječky a dalšího
příslušenství. V případě nefunkčnosti nějaké části, kontaktujte váš servis.

16. PŘÍKLADY POUŽITÍ
▪ Dohled na práci strážných, pečovatelů apod.
▪ Dohled na práci doručovatelů, např.: vybírání schránek
▪ Nahrávání přítomnosti servisních techniků na určených místech a dodržování
pracovní doby
▪ Dohled na práci pěších nebo motorizovaných hlídek
▪ Dohled na práci řidičů a na převážený náklad
▪ Oznamování událostí, které vyžadují dohled.
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17. TECHNICKÉ PARAMETRY

GSM modul
u-blox Leon G-100 (850/900/1800/1900 MHz)
GPS modul
Kanály

50 kanálů u-blox 6 engine

A-GPS online/offline podpora

ANO

Přesnost GPS pozice

< 2.5 m

TTFF horký start dosažený čas

< 1 s průměrně

TTFF studený start dosahovaný čas

< 27 s průměrně

Elektronické charakteristiky
Zdroj napájení

5V/1A

Elektrická zástrčka

Standardní Mikro USB typ B zástrčka

Typ baterie

Li-Polymer, 2400 mAh

Výdrž baterie v provozu (GPS sledování a test po 60 sekundách)

24 hodin

Fyzické charakteristiky
Rozměry délka, výška, šířka

121x60x30 mm

Odolnost krytu

Vodě, prachu, nárazu odolné provedení těla
snímače
175g (zařízení); 30g (nabíječka)

Váha
Pohybový senzor
Pohybový senzor se třemi osami (akcelerometr)
RFID čtečka - volitelná
Typ čtečky

Proximitní RFID

RFID čtecí frekvence

125kHz

RFID čtecí vzdálenost

3-4cm (zaleží na typu transpondéru)

Periferie a vlastnosti
Vestavěný reproduktor a mikrofon
4 tlačítka pro jednoduché ovládání
Okolní pracovní teplota: -20 °C až +60 °C
Přenos dat přes GPRS (TCP, IP), SMS to OSM.2007
Hlasový hovor
Tichý hovor
Distanční administrativa & aktualizace firmwaru
Konfigurace
Lokálně: PC přes RS232 spojení ( požadován LX kabel a AGP3
programátor)
Dálkově: přes GPRS, SMS, CSD
Paměť poplachových událostí
Počet událostí uložených v historii

1000
2000
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18. Váš distributor

DOBRÁ AGENTURA, s.r.o., Krahulčí 2016/9, 193 00 Praha 9
tel: 267 911 660, 267 911 661, fax: 267 914 001
e-mail: info@dobraagentura.cz, http://www.dobraagentura.cz
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