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Popis jednotky

Popis jednotky
Vozidlová komunikač níjednotka NCL 05/07
slouž íke sběru dat z vozidla a následné mu
přenosu takto získaný ch informacípomocísítí
GSM na Technologické centrum systé mu ONI.
Vozidlovou komunikač níjednotku NCL 05/07
je mož né provozovat pouze v systé mu ONI.
Veškeré vyhodnoceníinformacíz jednotky se
provádíformou přístupu přes webové rozhraní
I-NET-G. Zde jsou informace o okamžité
poloze a stavu, historie polohy, pohybu a stavu
evidované ho mobilního objektu. Informace se
poskytujív grafické podobě (vyobrazení
v mapové m podkladu) a v textové podobě
(popis jízdy, č as, rychlost apod.)
Tento výrobek je shodný s typem
schváleným Ministerstvem dopravy ČR pod
číslem schválení3104.
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Základnífunkce jednotky

Základnífunkce jednotky
Jednotku je nutné nainstalovat přesně podle
Instalač ního manuálu NCL 05/07 - jedině pak
je mož no zaruč it správnou funkci jednotky
podle následujícího popisu. Instalaci provádí
autorizované středisko technické podpory –
STP. Jejich seznam naleznete na stránkách
www.onisystem.cz

Odemčení/zamčenívozidla
V případě, ž e souč ástívozidla je systé m
centrálního zamykání(nebo má vozidlo úpravu
na dveřích řidič e, umožňujícízjistit odemč ení
a zamč enívozidla) a vý stup signalizujícístav
centrálního zamykáníje zapojen do jednotky
NCL 05/07, je mož né snímat stav zamč ení
vozidla. Tyto změny jednotka NCL 05/07
odesílá do Technologické ho centra systé mu
ONI, kde je mož né je následně zobrazit
webový m rozhraním I-NET-G.
Tato informace slouž ínapř. k tomu, ž e Majitel
(Ř idič) je schopen zjistit, zda má zamč ené
vozidlo.
Aby se zamezilo vícenásobné mu zasílání
zpráv, je stav centrálního zamykánífiltrován
podle následujícího pravidla. Informace
o aktivaci vstupu centrálního zamykáníje
přenesena do monitorovacího programu
I-NET-G nastane-li nejdříve 40 s od poslední
deaktivace – pak je aktivace odvysílána
okamžitě. Stav deaktivace vstupu centrálního
zamykáníse považ uje za platný , trvá-li
alespoň 40 s. Jaké koliv změny stavu
centrálního zamykáníběhem těchto 40 s jsou
ignorovány. V praxi to znamená, ž e zamkneteli nebo odemknete-li auto víckrát po sobě
v krátké m č asové m úseku (např. zapomenete
něco ve voze), pak v I-NET-G uvidíte pouze ty
změny (zamč enínebo odemč enívozu), které
trvaly dé le než 40 sec.

Zapnutí/vypnutízapalování
Vozidlo má do jednotky zaveden vý stup
ze zapalování. Zapnutía vypnutízapalováníje
hlášeno do Technologické ho centra systé mu
ONI. Aktivacízapalováníje myšleno i otoč ení
klíč e zapalovánído polohy, kdy jsou aktivní
kontrolky vozidla. Zapnutízapalováníje bráno
jako zahájeníjízdy a s jeho vypnutím se
ukonč uje i jízda generovaná pro monitorovací
program I-NET-G.

Aby se zamezilo vícenásobné mu zasílání
zpráv, je stav zapalovánífiltrován podle
obdobné ho pravidla jako stav centrálního
zamykání, jen č as je nastaven na 5 s.

Odesílánípolohy
Základnífunkcíjednotky NCL 05/07 je
odesílánínasnímaný ch poloh z modulu GPS
v č asech, které jsou dány zvolený m tarifem
služ by. Služ ba je aktivnípouze ve stavu, kdy
vozidlo má aktivnívstup Zapalování- to
znamená, ž e je otoč en klíč ek zapalování
do polohy, kdy jsou aktivníkontrolky vozidla.
Jednotka poté pravidelně zjišťuje polohu
vozidla. Informaci o poloze posílá
do Technologické ho centra systé mu ONI, kde
se k informacím přistupuje webový m
rozhraním
I-NET-G. Poloha se rovněž posílá v jaké koliv
zprávě o změně stavu jednotlivý ch vstupů.
Standardně je jednotka nastavena tak, že se
poloha z modulu GPS snímá kaž dý ch cca
10 s. Tyto nasnímané polohy si jednotka
ukládá do paměti a odesílá je v intervalu
dané m smlouvou na Technologické centrum
systé mu ONI.
Pozn.: V místech, kde je vozidlo mimo pokrytí
signálem GPS (podzemnígaráže, přístřešky
atd.) můž e dojít k nepřesnostem. Po vyjetí
z takové ho prostoru je nutný nějaký č as
na zachyceníprvnípolohy GPS (řádově až
minuty).

Alarm vozidla (univerzálnívstup 2)
V případě zapojenívstupu ALARM na jednotce
NCL 05/07 je možné odesílat
do Technologické ho centra systé mu ONI
informace o aktivaci a deaktivaci tohoto
vstupu. Je mož né takto získat prostřednictvím
webové ho rozhraníI-NET-G informaci
o alarmové m stavu vozidla. Při aktivaci nebo
deaktivaci vstupu se odesílá ihned zpráva
do Technologické ho centra systé mu ONI
(nezálež ína stavech jiný ch vstupů jednotky
NCL 05/07). Tento vstup je rovněž ošetřen
č asovou podmínkou, aby se zabránilo
vícenásobné mu odesílánízprávy vzniku
poplachu. Aktivace/deaktivace vstupu se
považ uje za platnou, nastane-li nejdříve
po 30 s od předchozízměny. Tuto informaci je
možné přené st (po domluvě s operátorem
Dispeč inku ONI) pomocíSMS na Vámi
zvolené telefonníč íslo.
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Základnífunkce jednotky

Univerzálnívstup 1
Tento vstup je možné využ ít na monitorování
jaké hokoliv stavu dle popisu už ivatele. Při
aktivaci nebo deaktivaci vstupu se odesílá
ihned zpráva do Technologické ho centra
systé mu ONI (nezálež ína stavech jiný ch
vstupů jednotky NCL 05/07). Č asová
podmínka na tomto vstupu je nastavena
na 90 s. Pro zaregistrovánízměny stavu
vstupu je nutné , aby připojené zařízeníbylo
aktivované minimálně po dobu 300 ms. Vstup
lze využ ít např. i pro hlášeníosobního
napadeníposádky tzv. panik poplachu.
Tuto informaci je možné přené st (po domluvě
s operátorem Dispeč inku ONI) pomocíSMS
na Vámi zvolené telefonníč íslo.

Jízda
Hlavnífunkcíjednotky je sledování
a vyhodnoceníjízd vozidla. Jízda je zahájena
aktivacízapalování, kdy jednotka NCL 05/07
zaznamená datum a č as zač átku jízdy, typ
jízdy, č íslo identifikač ního mé dia (dallas č ipu
nebo bezkontaktního přívěsku) pro identifikaci
řidič e a okamžitou teplotu jednotky NCL 05/07.
Konec jízdy je generován 45 s po vypnutí
zapalování. Pokud během těchto 45 s dojde
k opětovné aktivaci zapalování, neníkonec
jízdy jednotkou generován a jízda není
přerušena. Na konci jízdy jednotka zaznamená
datum a č as konce jízdy, max. rychlost
v průběhu jízdy, ujetou vzdálenost a okamžitou
teplotu jednotky NCL 05/07. Maximálnírychlost
a ujetá vzdálenost jsou jednotkou urč ovány
ze snímač e pro tachometr vozidla nebo podle
údajů z GPS (v závislosti na montáži
ve vozidle a konfiguraci jednotky).
Konec jízdy je mož né vygenerovat
i přehlášením řidič e přilož ením jiné ho
identifikač ního mé dia (pokud používáte funkci
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identifikace řidič e), než se který m byla jízda
zahájena nebo změnou typu jízdy (stávající
jízda se okamžitě přerušía zahájíse nová).
Před zahájením jízdy je tedy nutné nastavit
správný typ jízdy Už ivatelský m přepínač em
typu jízdy a teprve poté se identifikovat
identifikač ním mé diem. Opač né pořadíby
vygenerovalo jízdy dvě. Pokud je provedená
jízda kratšínež 100 m, monitorovacíprogram ji
neeviduje (sloužípro zamezenízobrazeníjízd,
kdy např. jen popojíždíte po parkovišti).
Změ nu typu jízdy lze prové st podle
konfigurace jednotky buď:
1. přepnutím už ivatelské ho přepínač e přepnutíjednotka indikuje LED diodou
a piezo siré nou. Nastavený typ jízdy je
rozlišen dé lkou signálu – služebníjízda
signálem o dé lce 0,5 s, soukromá jízda
signálem o dé lce 3 s.
2. delším přidržením identifikač ního mé dia
na č teč ce - přepnutíse provede 5-ti
sekundový m nepřerušený m přidržením
identifikač ního mé dia na č teč ce. Zvolený
typ jízdy je indikován LED diodou
a zvukový m signálem jako v bodě 1.
Změnou nastaveníkonfigurace jednotky lze
nastavit pouze jeden typ jízdy (služ ebnínebo
soukromá), který nepůjde přepnout.
Identifikace řidiče se provádíkrátký m
přilož ením identifikač ního mé dia (na dobu
kratšínež 3 s). Po přeč teníidentifikač ního
mé dia jednotka indikuje LED diodou a piezo
siré nou nastavený typ jízdy – služ ebníjízda
signálem o dé lce 0,5 s, soukromá jízda
signálem o dé lce 3 s.
Přiloženíidentifikačních médií
Při použ itíDallas čipu vlož te č ip do č tecího
lůžka č teč ky tak, aby se spodníplocha č ipu
dotý kala dna lůžka a boč nístrana č ipu se
dotý kala okraje lůžka.

Základnífunkce jednotky
Při použ itíbezkontaktního přívě sku je
největšíč tecívzdálenost v případě, kdy je
přikládána plocha přívěsku na plochu č teč ky.
Proto se na středisku technické podpory
seznamte s místem a způsobem ulož ení
č teč ky.

Pokud jsou roviny k sobě kolmé , je č tecí
vzdálenost takřka nulová.
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Základnífunkce jednotky
Vyvarujte se ukládáníbezkontaktního
identifikač ního mé dia na takové m místě, kde
by mohlo dojít k náhodné mu nač teníběhem
jízdy tj. ve vzdálenosti menšínež cca 10 cm
od č teč ky.
Pokud by k tomu docházelo, bude to mít
za následek přerušováníjízdy ve vý pisu
jízd programu I-NET-G.
Rovněž tak se může stát (pokud ve voze
použ íváte i jiné identifikač nímé dium např.
místo klíč e zapalování), ž e nedojde ke správné
identifikaci v případě, kdy přilož íte souč asně
obě dvě identifikač nímé dia do č tecího pole
některé ze č teč ek ve voze. Pokud se tak
stane, přikládejte identifikač nímé dia odděleně
od sebe.
Pokud používáte bezkontaktnímé dium
ve tvaru plastové kapky jako přívěšek
ke klíč ům, vyvarujte se prudký ch otřesů mé dia
jako pád na tvrdou podložku z vý šky většíjak
1m.
Doporučený postup před jízdou
1. Odemkněte vůz.
2. Pokud používáte funkci identifikace řidič e,
přilož te krátce autorizované identifikač ní
mé dium ke č teč ce.
3. Pokud je vůz vybaven pro volbu typu jízdy
pak zvolte typ jízdy a to podle nastavení
jednotky:
a) buď přepnutím už ivatelské ho
přepínač e - přepnutíjednotka indikuje
LED diodou a piezo siré nou – služ ební
jízda signálem o dé lce 0,5 s, soukromá
jízda signálem o dé lce 3 s.
b) nebo delším přidržením identifikač ního
mé dia na č teč ce - přepnutíse provede
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5-ti sekundový m nepřerušený m
přidrž ením identifikač ního mé dia
na č teč ce. Zvolený typ jízdy je
indikován LED diodou a zvukový m
signálem jako v případě a)
4. Nastartujte vozidlo, jeďte.
Doporučený postup na konci jízdy
1. Vypněte zapalování.
2. Opusťte a uzamkněte auto.
Po vypnutízapalovánídojde po 45 sec
k ukonč eníjízdy. Doba, po které jednotka
ukonč íjízdu, je nastavitelná.

Odesílánízpráv ze zahraničí
Pokud jste s vozem mimo územíČ eské
republiky, pak nejsou z Vašeho vozu
na technologické centrum ONI systé mu
odesílána ž ádná data.
Je však možné posílat všechny zprávy – záleží
pouze na domluvě mezi poskytovatelem
a klientem jaký m způsobem a jak č asto budou
zprávy odesílány.

Zobrazenístavů objektu v programu
I-NET-G
Pro rychlou orientaci máte v základním okně
programu u každé ho objektu několik
informačních ikon:

Základnífunkce jednotky
Kliknutím na tuto ikonu vstoupíte do č ásti,
kde získáte veškeréinformace o konkré tním
objektu (voze).

Rychlézobrazeníobjektu – pomocíté to
funkce se Vám objevíaktuálnípoloha objektu
přibliž ně uprostřed mapy.
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Tato ikona signalizuje stav poplachového
(univerzálního) vstupu jednotky (lze zde
zapojit například poplachový vý stup Vašeho
autoalarmu) - svítí-li bíle, je vstup neaktivní,

bliká-li č erveně, pak zařízenípřipojené na
vstup bylo aktivováno (např. autoalarm spustil
poplach). Stav ikony se měníautomaticky po
příchodu zprávy – nenípotřeba na něj klikat.

Ikona Central – zde si můž ete zkontrolovat,
zda je objekt uzamč en nebo odemč en. Stav
ikony se měníautomaticky po příchodu zprávy
– nenípotřeba na něj klikat.

Možnéstavy:
objekt je uzamč en
objekt je odemč en
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Základnífunkce jednotky
Ikona stavu univerzálního vstupu 1
signalizuje stav libovolné ho zařízení
připojené ho na tento vstup jednotky (možné
využ itínapříklad pro připojenítzv. panik
tlač ítka pro přivolánípomoci v případě
ohrož eníposádky, ale třeba i napojení
hydraulické ruky u nákladních automobilů pro
zjištěníč asu nakládky a vykládky materiálu).

Stav ikony se měníautomaticky po příchodu
zprávy – nenípotřeba na něj klikat.
Možnéstavy:
vstup je aktivní
vstup je neaktivní

Stav zapalování– zde zjistíte, zda má vůz
zapnuté nebo vypnuté zapalování. Stav ikony
se měníautomaticky po příchodu zprávy –
nenípotřeba na něj klikat.

Možnéstavy:
zapalovánízapnuto
zapalovánívypnuto
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Základnífunkce jednotky
Ikona typu jízdy – signalizuje, zda auto jede
soukromou č i služebníjízdu. Stav ikony se
měníautomaticky po příchodu zprávy – není
potřeba na něj klikat.

Možnéstavy:
služ ebníjízda
soukromá jízda

Teplota jednotky – zde vidíte aktuální
teplotu jednotky. Pokud je auto v klidu a stojí
tak hodnota zhruba odpovídá venkovníteplotě.
Za jízdy můž e bý t ovlivněna teplotou motoru
nebo teplotou v kabině podle umístění
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jednotky. Č íselný údaj se měníautomaticky
po příchodu zprávy – nenípotřeba na něj
klikat.

Základnífunkce jednotky
Rychlost vozu – aktuálnírychlost vozu.
Č íselný údaj se měníautomaticky po příchodu
zprávy – nenípotřeba na něj klikat.

Ikona provedeníONI dotazu – pokud
z jaké hokoliv důvodu potřebujete zjistit
okamžitý stav vozu vč etně přesný ch GPS
souřadnic, pak klikněte na tuto ikonu (všechny
ikony se aktualizujív intervalu dané m Vaší

smlouvou dle Vámi vybrané ho tarifu). Zobrazí
se Vám upozornění:
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Základnífunkce jednotky
Pokud souhlasíte a chcete vykonat dotaz,
klikněte na ANO a zobrazíse Vám:

A po krátké době (cca 1 až 2 minuty) se Vám
objevíaktuálníinformace o objektu:
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Základnífunkce jednotky

Informace
V případě jaký chkoliv dotazů k obsluze
jednotky, postupu při poplachu volejte
na telefonníč íslo Dispeč inku ONI:

+420 737 900 300
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Č leněníobjektů a už ivatelů v programu I-NET-G

Členě níobjektů a uživatelů
v programu I-NET-G
Kaž dý majitel můž e mít libovolný poč et
objektů (vozidel), které můž e obsluhovat
libovolný poč et uživatelů (řidič ů). Pro tyto
už ivatele si může majitel vytvořit potřebný
poč et pracovišť tak, aby každý už ivatel se
dostal jen k těm službám, jak majitel potřebuje.
V rámci přihlašovacích údajů dostane majitel
své identifikačníčíslo a pod tímto č íslem má

Zde vyplníte:
Pracoviš tě – toto je přihlašovacíúdaj, který se
bude vyplňovat při přihlášení, proto je jej třeba
psát bez háč ků a č árek a nejlé pe malý mi
písmeny.
Název – zde si můž ete libovolně pojmenovat
toto pracoviště.
Aktivní – zde vyberete ano, aby se dalo
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vytvořeno pracoviště s názvem Majitel,
ke které mu jsou přiřazeny všechny objekty
a jeden uživatel typu Majitel. Majitel můž e
pož ádat dispeč ink, aby mu podle dodaný ch
podkladů zavedl dalšípracoviště a už ivatele
a přiřadil je k objektům nebo si můž e toto
vytvořit sám.

Přidánínových pracovišť
V menu Správce - Majitel otevřete záložku
Pracoviště (zobrazíse zadaná pracoviště)
a stisknete Přidej.

pracoviště použ ívat.
Skupiny – zadáte názvy skupin objektů, které
se majív dané m pracovišti zobrazit. Zadáte-li
*, zobrazíse všechny objekty.
A stisknete Přidej. Nyníjste vytvořili
Pracoviště.

Č leněníobjektů a už ivatelů v programu I-NET-G

Změ ny údajů zadaných pracovišť

Vymazánípracoviště

Typy uživatelů
Majitel
1. tuto osobu může vytvořit pouze dispeč er
systé mu ONI
2. majitel můž e přidávat dalšíuž ivatele, a to
správce majitele a řidič e
3. majitel můž e měnit údaje o firmě, údaje
o objektu, provádět kalibraci tachometru
(pokud je zdrojem snímánírychlosti
tachometr)

Veškeré změny provedete v záložce
Pracoviště přes tlač ítko Edit.

Vymazáníprovedete v záložce Pracoviště
přes tlač ítko Delete.

Správce majitele
1. správce majitele může přidávat pouze
řidič e
2. jinak má stejná práva jako majitel – může
měnit údaje o firmě, údaje o objektu,
přiřazovat č ipy k už ivatelům,
Ř idič majitele - ten nemůž e přidávat ž ádné ho
už ivatele, má vše jen pro č tení
Ř idič majitele základní– zatím se nevyuž ívá
Ř idič plus – vše stejné jako u řidič e, ale tento
typ může prové st kalibraci tachometru (pokud
je zdrojem snímánírychlosti tachometr)
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Č leněníobjektů a už ivatelů v programu I-NET-G

Zadánínových uživatelů

Zde vyplníte:
Jmé no – toto je přihlašovacíjmé no, které se
bude vyplňovat při přihlášení, proto je jej třeba
psát bez háč ků a č árek
Heslo – je to přihlašovacíheslo, které se bude
vyplňovat při přihlášení, proto je jej třeba psát
bez háč ků a č árek
Název – je to pojmenováníuž ivatele – nikde
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V menu Správce - Majitel otevřete záložku
Uživatelé(zobrazíse zadaníuž ivatelé )
a stisknete Přidej.

do přihlášeníse toto nevepisuje, můžete tedy
psát s diakritikou
Aktivní – musívždy zůstat Ano, aby se tento
už ivatel mohl přihlásit do systé mu
Typ – vyberete daný typ už ivatele

Č leněníobjektů a už ivatelů v programu I-NET-G
A stisknete Přidej. Nyníjste vytvořili už ivatele,
ale je třeba jej ještě připojit na pracoviště,
na které se má přihlásit – pokud toto
neprovedete, nebude se moci už ivatel přihlásit
do systé mu! Jestliž e máte přidané ho už ivatele
jen pro přiřazení k č ipům, není třeba
propojovat už ivatele s pracoviš těm.
Stiskněte proto Detail vytvořené ho už ivatele:

A dále Práva přihlášení, zde je třeba
zaškrtnout dané pracoviště.
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Č leněníobjektů a už ivatelů v programu I-NET-G

Přes záložku Osoba – Zpě t na osoby – se
dostanete k oknu Uživatelů.
Nynímáte vytvořeny přihlašovacíúdaje pro
nové ho už ivatele na dané pracoviště:
Majitel – č íslo majitele budou mít všichni
už ivatelé stejné jako majitel, v našem případě
14
Pracoviště – zjistíte, když si kliknete na
záložku Pracoviště a podíváte se na kolonku
Pracoviště – v našem případě je to obchod

20

Č leněníobjektů a už ivatelů v programu I-NET-G
Jméno – je to to jmé no, které jste vytvořili
(zjistíte to ze záložky Uživateléz kolonky
Jméno)

Heslo – je to, co jste vytvořili (to si musíte
pamatovat, protož e v tabulce se zobrazuje
vž dy jako č tyři hvězdič ky)

Změ na údajů zadaných uživatelů:
Veškeré změny provedete v záložce Uživatelé
přes tlač ítko Edit
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Č leněníobjektů a už ivatelů v programu I-NET-G

Vymazáníuživatele:
V záložce Uživateléje třeba nejprve
u už ivatele, které ho chceme vymazat, kliknout
na detail

A zde na záložce Práva přihlášení, kliknete
na zelenou šipku a potvrdíte vypnutí.
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Č leněníobjektů a už ivatelů v programu I-NET-G

Poté se vrátíte přes kliknutína záložku
Osoba – Zpě t na osoby ke všem uživatelům.

Nynímůžete u už ivatele, které ho chcete
vymazat stisknout Delete.
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Č leněníobjektů a už ivatelů v programu I-NET-G

Rozdě lenívozidel do skupin
Stisknete záložku Objekty a zde přes Edit
vepíšete písmeno tzv. označ eníSkupiny
(stejné písmeno může mít i více vozidel, když
jej může vidět více už ivatelů – ušetříte si pak
práci při přiřazováník pracovišti).

Stiskněte Ulož.
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Zadáníidentifikač ních mé diído programu I-NET-G

Zadáníidentifikačních médiído
programu I-NET-G
Tímto způsobem provedete zjištěníč ísel
identifikač ních mé diía jejich zadání
do aplikace I-NET-G. Po zadáníse pak budou
v jízdách jednotlivý ch vozů zobrazovat i jmé na
řidič ů.
1. Ve voze při zapnuté m zapalování
postupně přiložte ke č tecímu místu

všechna zakoupená identifikač nímé dia.
Zapamatujte si pořadí, v jaké m je
přikládáte (označ te si je např. připravený m
lepítkem s pořadový mi č ísly). Pokud
nač ítáte dallas č ipy, pak si pořadí
nemusíte pamatovat – č ísla uvedená
v tabulce najdete vyraž ená přímo
na kovové m těle č ipu. Mezi jednotlivý mi
přilož eními id. mé dii nechávejte prodlevu
cca 5 s.
2. Najeďte myšína menu Správce, kde se
Vám automaticky nabídne menu Majitel
– klikněte na něj levý m tlač ítkem myši.

3. Otevře se Vám okno s údaji o majiteli, kde
zvolíte nabídku Ient. čipy.
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Zadáníidentifikač ních mé diído programu I-NET-G
4. Uvidíte prázdnou tabulku kódu č ipů –
klikněte na ikonu přidánínové ho č ipu.

5. V tomto zobrazeníklikněte na modrý
trojúhelník.
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Zadáníidentifikač ních mé diído programu I-NET-G
6. Objevíse Vám tabulka s č ísly id. mé dií,
které jste si nač etli ve voze.

kde:
Objekt = Vámi zvolené jmé no objektu
v programu I-NET-G
Nedefinovaný identifikátor = č íslo
identifikač ního mé dia, jehož nač teníjste
provedli ve voze
Počet = kolikrát bylo ve voze identifikač ní
mé dium nač teno
Poslednípříjem = datum a č as
posledního nač teníidentifikač ního mé dia
ve voze – slouž ípro orientaci, pokud
nač ítáte více id. mé diínajednou – při
nač ítánísi zapamatujte pořadí, v jaké m
jste je přikládali (např. si je označ te
papírový m lepítkem s pořadový m č íslem),
a ve stejné m sledu se Vám zobrazív té to
tabulce. Pokud nač ítáte dallas č ipy, pak si
pořadínemusíte pamatovat – č ísla
uvedená v tabulce najdete vyraž ená přímo
na kovové m těle č ipu.
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Zadáníidentifikač ních mé diído programu I-NET-G
7. Kliknutím na konkré tnířádek v tabulce
z bodu 6, přesunete č íslo identifikač ního
mé dia z tabulky do dialogu přiřazeníč ipu.

8. Doplňte si Název čipu (tento název
nesloužípro identifikaci řidič e v menu
JÍ
ZDY) a přidělte ho konkré tnímu uživateli,
které ho jste si zadali v menu UŽIVATELÉ
(tento údaj se pak objevíve vý pisu jízd).
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9. a) Na závěr zvolte Přidej pro přidání
a ukonč enízadávání. Zobrazíse Vám:

Zadáníidentifikač ních mé diído programu I-NET-G
b) nebo Přidej a opakuj pro přidání
a pokrač ovánívkládánídalších mé dií.
Po tomto kliknutíse Vám obrazovka
nezmění(zůstane stejná jako v bodě 7),
ale můžete pokrač ovat vkládáním dalších
č ipů dle předchozího postupu od bodu 5.
Pokud byste omylem podruhé kliknuli

na stejný odkaz (Přidej a opakuj) bez
změny kódu identifikač ního č ipu, objevíse
Vám chybové hlášeníupozorňující
na duplicitu (zdvojení) Vašeho pož adavku
tzn. na to, ž e daný kód č ipu byl již
přiřazen nějaké mu uživateli.

Po dalším kliknutína modrý trojúhelník
dle bodu 5 se Vám v nabídce již jednou

přiřazené č íslo č ipu šedě podbarví
a nebudete jej moci znovu vlož it.

29

Zadáníidentifikač ních mé diído programu I-NET-G
Pro vysvětlení:
Záhlavítabulky „Z jízd“ – zde se Vám
zobrazíč ísla jednotlivý ch č ipů v případě, ž e
do jednotky ještě nebyl odeslán ž ádný č ip - viz
postup na str. 28 tohoto manuálu.
Záhlavítabulky „Z neplatnéautorizace“ –
pro služ bu sledováníse tato č ást nepouž ívá
Vkládat lze z obou polílibovolně (pokud není
č íslo č ipu šedě podbarveno).
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Poznámky

Poznámky
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Poznámky
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Poznámky
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Poznámky
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