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Γρήγορος Οδηγός
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http://www.gps-trackers.gr


-Αφού έχετε συνδεθεί στην πλατφόρμα μας www.Gps-server.gr για Η/Υ
εισάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό που σας έχει δοθεί.
Όταν συνδέεστε πρώτη φορά είναι επιθυμητό να αλλάξετε τον κωδικό σας ,
αλλά και να επιλέξετε όνομα συσκευής και εικόνα.
Διαχειριστής:
Επάνω αριστερά θα πατήσετε Διαχείριση και στο μενού Διαχειριστής.

Εκεί θα αλλάξετε τον κωδικό σας και θα επιλέξετε το email σας , καθώς και
αν θέλετε να σας αποστέλλει το σύστημα email για κάθε συναγερμό.
-Στην ίδια καρτέλα επιλέγετε την συσκευή σας και αλλάζετε την εικόνα της
καθώς και το όνομα της.
Προσοχή μην αλλάξετε τον σειριακό αριθμό imei και τον αριθμό
τηλεφώνου. (Σε αυτήν περίπτωση θα σταματήσει η επικοινωνία με τον serv-
er μας)

1.2-Σύστημα:

Απο το μενού σύστημα επάνω αριστερά υπάρχουν ρυθμίσεις για το server
καθώς και προσωπικές ρυθμίσεις.
Εκει επιλέγετε χάρτη, χλμ η μίλια, παύση συναγερμών ηχητικά η όχι και
άλλες προσωπικές ρυθμίσεις.

1 . Σύνδεση

www.Gps-server.gr


2.Σύνδεση 1η φορά :

Την 1η φορά που συνδέεστε ο χάρτης και τα στατιστικά κάτω στην μέση του χάρτη
είναι κενά.

Εσείς επιλέγετε το όχημα σας απο δεξιά (v) και πατάτε διπλό αριστερό κλίκ στην
ημερομηνία. Το όχημα σας έρχεται στο κέντρο του χάρτη και εμφανίζονται κάτω
τα δεδομένα.

Εάν έχει ενεργοποιηθεί η έξυπνη κατάσταση αναμονής η ώρα δίπλα στο όχημα είναι
η τελευταία που συνδέθηκε στον server πριν αρχίσει αυτή η κατάσταση (άλλες
καταστάσεις είναι να μην υπάρχουν data ενεργοποιημένα στην συσκευή η να μη έχι
σήμα η κινητή).
Στην 1η κάθε περίπτωση εσείς καλείτε με κλήση το gps και αυτό ενεργοποιήτε
αυτόματα και στέλνει δεδομένα.
Τότε και μόνο τότε αποστέλλετε εντολές και κάνετε ρυθμίσεις σε αυτό.



3. Προσθήκη συσκευής

Πηγαίνετε στην καρτέλα Διαχείριση και πατάτε Διαχειριστής.

Επιλέγετε το όνομα σας , και πατάτε προσθήκη συσκευής. 



ID συσκευής: Το ΙΜΕΙ της συσκευής. Η συσκευή δεν μπορεί να προστεθεί, αν αυτός
ο αριθμός είναι λανθασμένος.

Για MT80i/MT88/MT90/MVT100/MVT340/MVT380/MVT600/T1/MVT800/T311/
T322, το αναγνωριστικό  IMEI είναι στην συσκευή η στο κουτί (συνήθως η
προσθήκη συσκευών γίνεται απο την εταιρεία μας) .

Κωδικός: Ο κωδικός πρόσβασης του χρήστη για την αποστολή εντολών SMS. Ο
εργοστασιακός κωδικός είναι ως εξής: 0000 για MT80i, MT88, MT90, MVT100,
MVT340, MVT380, MVT600,  και Τ1.
Εάν έχετε αλλάξει τον κωδικό πρόσβασης, παρακαλώ χρησιμοποιήστε το πιο
πρόσφατο.

Όνομα συσκευής: Αυτό το όνομα θα εμφανίζεται στο σύστημα. Μπορείτε να
ονομάσετε τη συσκευή με τον αριθμό των οχημάτων της άδειας, το όνομα του
οδηγού ή και το όνομα της εταιρείας.

Αριθμός SIM: Ο αριθμός τηλεφώνου της κάρτας SIM στη συσκευή.

Μοντέλο: Το μοντέλο της συσκευής που θα θέλατε να προσθέσετε. Να επιλέξετε το
σωστό μοντέλο (αυτό είναι πολύ σημαντικό).

 

4.11Αναφορές Συναγερμών

Οι αναφορές συναγερμών αφορούν διάφορες καταστάσεις του οχήματος η του
συστήματος εντοπισμού όπως ρυμούλκηση-καύσιμα-αποκοπή κεραιών-sos-
πόρτες-θερμοκρασίες-σειρήνα και πολλά άλλα.
Επίσης αναλυτικά υπάρχουν και στο ιστορικό διαδρομών.
Αν στην επιλογή (ποιών συναγερμών) την αφήσετε κενή θα σας τους δείξει
όλους .
Πατήστε Αναφορές- Αναφορές συναγερμών

4. Αναφορές



Επιλέξτε την συσκευή σας



Επιλέξτε κάποιο συναγερμό η αφήστε τα κενά για επιλογή όλων.

Επιλέξτε ημερομηνία και ώρα , τσεκάρετε την διεύθυνση και πατήστε
το κουμπί αναζήτηση.



Εμφάνιση αποτελεσμάτων.

Πατώντας διπλό κλίκ σε κάποιο συναγερμό θα σας εμφανίσει
την τοποθεσία του



Εξαγωγή σε μορφή excel και kml για χρήση στο Google earth

4.2 Αναφορά ιστορικού και διαδρομής
Πατήστε Αναφορές-Αναφορά ιστορικού συσκευής.

Σε σύγκριση με την αναφορά συναγερμών, το ιστορικό διαδρομής σας δείχνει
την διαδρομή  κάνοντας κλικ στο εικονίδιο εμφάνιση διαδρομής.   
Επίσης αν επιλέξετε αναζήτηση σας δείχνει αναλυτικά στοιχεία της διαδρομής

Όταν πατήσετε εμφάνιση διαδρομής θα σας ανοίξει ένα νέο πλαίσιο με
χάρτη και το όχημα σας και θα ξεκινήσει να προχωράει. Εσείς μπορείτε
απο τα πλήκτρα επάνω αριστερά              να σταματάτε και να ξεκινάτε
το όχημα.
Κάνοντας κλίκ σε κάποιο σημεό εμφανίζονται στατιστικά.



4.3 Αναφορά Στάθμευσης

Απο το κεντρικό μενού επιλέξτε αναφορά στάθμευσης.
Αυτή η αναφορά σας δείχνει τον χρόνο στάθμευσης του οχήματος καθώς την
τοποθεσία και τη έναρξη και λήξη αυτής.
Με διπλό κλίκ σε κάθε αναφορά εμφανίζεται το σημείο στον χάρτη.
Εάν η ταχύητα είναι κάτω απο 10 χλμ για πάνω απο 3 λεπτά αναφέρεται σαν
στάθμευση (σπάνιο αλλά για περιπτώσεις ειδικές).



4.4 Αναφορά Απόστασης

Επιλέξτε την συσκευή σας , την ημερομηνία και τικάρετε την διεύθυνση. Πατήστε
αναζήτηση και θα εμφανιστεί ο πίνακας.
Σας αναφέρει χρόνο στάθμευσης, σημείο στάθμευσης, χρονική διάρκεια και
απόσταση απο το ένα σημείο στο άλλο (έτσι καταλαβαίνεται και αν το όχημα είναι

στο ρελαντί και για πόση ώρα.



4.5 Αναφορά αισθητήρα

Εδώ αναφερόμαστε στούς διάφορους αισθητήρες καυσίμου-θερμοκρασίας,
μπαταρίας κ.α.

Επιλέγετε τον αντίστοιχο αισθητήρα και πατάτε αναζήτηση. Ακουμπώντας τον
δείκτη σε κάποιο σημείο της γραμμής σας εμφανίζει τα στοιχεία

5 Λήψη κατεύθυνσης και διαδρομής

Στην κεντρική σελίδα πηγαίνετε επάνω και κάνετε κλίκ στην Αναζήτηση μενού.
Στήν καρτέλα την επόμενη κάνετε κλίκ στην Λήψη κατεύθυνσης, όπου είσαγετε
την διεύθυνση εκκίνησης και τερματισμού.



Εμφανίζεται η διαδρομή και σε μορφή γραμματική αλλά και στον χάρτη ,
όπου έχετε το δικαίωμα να τροποποιήσετε την διαδρομή όπως επιθυμείτε.

6 Σημεία Ενδιαφέροντος
Στην κεντρική σελίδα πηγαίνετε επάνω και κάνετε κλίκ στην Αναζήτηση

μενού.
Επιλέγετε σημεία ενδιαφέροντος. Στο πλαίσιο που εμφανίζεται κάνετκλίκ
στον πράσσινο σταυρό και τοποθετείτε το ποντίκι στον χάρτη. Έπειτα
κάνετε αριστερό κλίκ όπου επιθυμείτε και στο νέο πλαισιάκι
πληκτρολογείτε το όνομα του σημείου.
Το μετακινείτε και το διαγράφεται ελεύθερα με τα διπλανά εικονίδια.



7 Πίνακας Ελέγχου  
Κατάσταση συναγερμού: Θα είναι κενό, όταν δεν υπάρχει συναγερμός. Όταν δείχνει,
θα μπορούσε να είναι SOS συναγερμός, επιτάχυνση συναγερμός, συναγερμός γεω-
φράκτη ή ηχητική προειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας.



Όνομα συσκευής: Το όνομα της συσκευής

Τελευταία Ενημέρωση: Η τελευταία ώρα των δεδομένων που λαμβάνονται από τη
συσκευή.
Κατάσταση: Είναι η κατάσταση της μετάδοσης δεδομένων. Κατά την αποστολή
των εντολών προς τη συσκευή με GPRS, θα δείξει «Αποστολή». Αν η εντολή
παραληφθή θα γράχει “Παρελήφθησαν” και αν οι εντολές δεν έχουν παραληφθεί
από τη συσκευή, θα δείξει «Όχι σε απευθείας σύνδεση».
Επανάληψη: Όταν οι εντολές GPRS δεν αποστέλλονται έξω, μπορείτε να κάνετε
κλικ στο “Επανάληψη” για να ξαναστείλει τις εντολές. 

8 Εντολές

Επιλέξτε μία εντολή για να αποστείλετε στην συσκευή. Επιλέξτε την συσκευή και πατήστε διπλό
κλίκ δίπλα στην ημερομήνία απο αυτό. (εμφανίζονται κάτω στο κέντρο τα δεδομένα)
Υποθετικά επιλέγετε την αναφορά ανα χρονικό διάστημα. Εάν θέλετε η συσκευή να στλενει τα
δεδομένα της ανα 10’ δευτερα τότε στο πλαίσιο θα βάλετα το 1 (όπου πολαπλασιάζεται επί 10) και
θα πατήσετε αποστολή. Αυτό μπορείτε να το επιβεβαιώσετε η απο το όχημα σας διπλά στην
ημερομηνία 

η στις ανανεώσεις κάτω στον πίνακα αριστερά .


