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ONI Sledová ní PLUS 
ONI Sledová ní PLUS je nová  služba zajišťující 
ú č inný systém hlídá ní a bezpeč nosti, který je 
obdobou auto alarmu zabudovaného 
do vozidla. Systém využívá  zejména dat 
snímaných pomocí akcelerometru, který je 
souč á stí každé jednotky ONI systému. 

Jednotlivé  funkce ONI Sledová ní PLUS 

ONI Sledová ní PLUS poskytuje ná sledující 
funkce hlídá ní (v zá vislosti na Vaší volbě 
funkcí ve smlouvě o poskytová ní služeb). 

Havá rie  

Systém reaguje na vznik Havá rie jak za jízdy 
vozidla, tak i během stá ní vozidla. 

Nehoda na parkovišti  

Systém vyhodnocuje vzniklé otřesy 
a umožňuje tak zachytit například kolizi s jiným 
vozidlem na parkovišti případně pokus 
o ná silné vniknutí do vozidla. 

Krá dež kol  

Systém vyhodnocuje naklonění vozidla př i 
demontá ž i kol. 

Odtažení vozidla  

Systém reaguje na větší ná klon, ke kterému 
může dojít při ná jezdu na odtahovou plošinu. 
Zachytí rovněž  pokus o odtažení vozidla 
pomocí vleč ného lana. 

V případě výskytu uvedených udá lostí odešle 
jednotka z vozidla zprá vu do ONI systému. 
ONI systém může ná sledně odeslat textovou 
zprá vu na mobilní č ísla nebo na e-mail dle 
nastavení už ivatele ve webové aplikaci. 

Indikační prvky 

Zá kladním indikač ním prvkem zařízení je 
reproduktor. Hlasitost reproduktoru je pevně 
dá na konstrukcí a nelze ji regulovat. 
Reproduktor indikuje příchodový a odchodový 
č as. 

Na pož á dá ní zá kazníka lze instalovat 
kontrolku, která  bude blikat v případě 
Poplachu. 

Stavy jednotky 

Z pohledu hlídá ní lze jednotku uvést 
do jednoho z pěti stavů: 

Deaktivace funkcí ONI Sledová ní PLUS 

Nastavuje se pouze z dispeč inku ONI systému 
na ž á dost už ivatele. Doporuč ujeme využít 
v případě odstavení vozidla do servisu, kde 
dochá zí k č asté manipulaci s vozidlem, resp. 
k č astému vypíná ní a zapíná ní zapalová ní. 
Po Deaktivaci nejsou aktivní žá dné hlídací 
funkce ONI Sledová ní PLUS. Opětovnou 
aktivaci funkcí provede na ž á dost už ivatele 
dispeč ink ONI systému (kontakt je uveden 
na konci tohoto dokumentu). 

Nehlídá no 

Jednotka se dostane do stavu Nehlídá no 
po otoč ení klíč e zapalová ní do polohy, kdy 
dojde k rozsvícení přístrojů na přístrojové 
desce (dá le též  Zapnuto zapalová ní). V tomto 
stavu jsou vyřazeny všechny hlídací funkce 
s výjimkou Havá rie. Druhou možností je 
sekvence dvojího zapnutí a vypnutí klíč e 
zapalová ní, Dočasná  deaktivace (viz kapitola 
Postup už ivatele při zahá jení a ukončení 
jízdy na straně 5). 

Hlídá no 

Jednotka přejde do stavu Hlídá no po ukonč ení 
jízdy a uplynutí Odchodové ho času (viz 
kapitola Postup už ivatele při ukončení jízdy 

Už ivatel konč í jízdu a opouští vozidlo na straně 
5). V tomto stavu jsou aktivní funkce 
(v zá vislosti na Vaší volbě ve smlouvě 
o poskytová ní služeb): 
• Havá rie 
• Nehoda na parkoviš ti  
• Krá dež  kol 
• Odtaž ení vozidla 

Poplach 

Pokud je vozidlo ve stavu Hlídá no, přejde 
jednotka do stavu Poplach, zaznamená -li 
Havá rii, Nehodu na parkovišti, Krá dež  kol č i 
Odtažení vozidla. 



ONI Sledová ní PLUS 

5 

Je-li vozidlo ve stavu Nehlídá no, přejde 
jednotka do stavu Poplach pouze v případě 
Havá rie. Monitorová ní Havá rie se prová dí 
nepřetrž itě, jak za jízdy, tak i během stá ní 
vozidla. 

Poplach znamená  odeslá ní poplachové zprá vy 
jednotkou do ONI systému, který může 
vygenerovat e-mailovou a/nebo SMS zprá vu. 
Takovýchto poplachových zprá v může 
vzniknout více (podrobnosti viz kapitola 
Informační zprá vy SMS a e-maily na str. 6). 

Stav Poplachu může být také indiková n 
pomocí kontrolky, je-li instalová na. 

Zrušení Poplachu 

Poplach se ruší Zapnutím zapalová ní. 

Další možností je kontaktová ní dispeč inku 
ONI systému a zrušení Poplachu na dá lku 
příkazem z dispeč inku ONI systému.  

 Upozornění: Pro informová ní o Poplachu 
na Vá š mobilní telefon a/nebo e-mail je nutné 
nastavit telefonní č íslo a/nebo e-mailovou 
adresu ve webové aplikaci. V opač ném 
případě Vá m nebudou zprá vy o poplachu 
zasílá ny. (Více o nastavení je uvedeno 
v kapitole Postup nastavení služ eb 
ve webové  aplikaci na straně 8.) 

Postup už ivatele před zahá jením jízdy 

Vů z je v klidu na parkovišti. Uživatel 
přichá zí k vozidlu. 

Zachycení otřesů při manipulaci s vozidlem 
(otevírá ní, zavírá ní dveří, usednutí do vozidla) 
spouští tzv. Příchodový čas, který je indiková n 
pípá ním reproduktoru střídavě dvěma tó ny 
o různé délce. Příchodový čas trvá  45 sekund. 
V tomto č ase musí už ivatel vypnout Hlídá ní, 
což  může udělat dvěma způsoby: 
• otoč it klíč em v zapalová ní do polohy 

Zapnuto zapalová ní, kdy se rozsvítí 
přístrojová  deska a ponechá ním klíč e 
ve spínací skřínce (např. v případě 
ná sledného plá novaného odjezdu), 

• dvakrá t (2x) otoč it klíč em v zapalová ní 
do polohy Zapnuto zapalová ní a zpět 
(po druhém vypnutí lze klíč  vysunout 
ze spínací skřínky). Tento postup 

nazývá me Dočasná  deaktivace funkcí 
hlídá ní. Jednotlivá  zapnutí a vypnutí 
zapalová ní musí být provedena v rozsahu 
1 až  5 sekund. Po provedeném ú konu vydá  
reproduktor souvislý tó n v délce trvá ní 
3 s potvrzující Dočasnou deaktivaci hlídá ní. 
Opětovné zapnutí Hlídá ní se provede 
jedním Zapnutím a ná sledným vypnutím 
zapalová ní. 

První varianta je nejč astěji využívá na 
v případě, kdy chce už ivatel odjet. Druhá  
varianta slouží např. pro delší naklá dá ní 
materiá lu do auta, drobnou domá cí ú držbu 
vozu (mytí auta, výměna kol), usazení dětí 
apod. 

V kaž dém případě je potřeba po příchodu 
k autu neopomenout vypnout Hlídá ní 
v Příchodové m čase (intervalu 45 s 
od prvního kontaktu s automobilem, 
akusticky indiková n). V opačném případě 
dojde k vyvolá ní Poplachu. 

 Upozornění: Ú roveň otřesu, který spustí 
Příchodový čas, je volitelná  v 5 ú rovních. 
Nastavení se liší zejména podle typu vozidla. 
Z výroby je nastavena střední citlivost. Pokud 
při používá ní zjistíte, že by bylo vhodné 
nastavit citlivost vyšší nebo naopak nižší, 
přeč těte si o možnosti změny citlivosti na 
str. 10, kapitola Změna konfiguračních 
parametrů  pro služ bu ONI Sledová ní PLUS. 

Indikace příchodového č asu se spustí 
i po předchozím poplachu, pokud nebyl 
vyč erpá n maximá lní poč et informač ních SMS 
č i e-mailů (vyšší ú daj). (Podrobnosti viz 
kapitola Informační zprá vy SMS a e-maily 
na straně 6.) 

Postup už ivatele při ukončení jízdy 

Uživatel končí jízdu a opouští vozidlo 

Po Vypnutí zapalová ní (zhasne přístrojová  
deska) ná sleduje Zpož dění pro ukončení jízdy, 
které je z výroby nastaveno na 45 sekund. 
Tento č as není indiková n a nelze jej 
už ivatelsky změnit.  

Po Ukonč ení jízdy je zahá jen tzv. Odchodový 
čas v délce 120 s. Reproduktor pípá  nižším 
krá tkým tó nem v sekundových intervalech. 
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Pokud jsou v průběhu Odchodové ho času 
zachyceny otřesy vozidla (způsobené 
například zavřením dveří nebo vyklá dá ním 
ná kladu z vozidla) je Odchodový čas 
automaticky prodloužen o 120 s. K takovému 
prodloužení může dojít i několikrá t. Během 
posledních pěti sekund Odchodové ho času se 
tó n reproduktoru změní, což  naznač uje, že 
vozidlo přejde do stavu Hlídá ní. Po uplynutí 
120 sekund Odchodové ho času prová dí 
systém 35 s kontrolu polohy (tento č as je 
nastaven z výroby a nelze jej už ivatelsky 
změnit, ž á dnou udá lostí se již  neprodlužuje) a 
přechá zí do stavu Hlídá no. Nyní již  jaká koli 
udá lost vyvolá  Poplach. 

 

 
 

Už ivatel musí mít na paměti, že má  aktivní 
systém hlídá ní, a tedy při každém příchodu 
k autu (zvlá ště když  se nechystá  okamž itě 
odjet), jej musí uvést do stavu Nehlídá no (viz 
oddíl Nehlídá no na straně 4). Stejně tak musí 
už ivatel pouč it všechny osoby s autem 
manipulující, například př i zapůjč ení auta třetí 
osobě. 

Pozná mka: Uvedené č asy Odchodový čas a 
Příchodový čas jsou nastaveny z výroby a lze 
je už ivatelsky změnit v konfiguraci (viz kapitola 
Změna konfigurač ních parametrů pro službu 
ONI Sledová ní PLUS na straně 10). 

Informační zprá vy SMS a e-maily 

Pokud přejde jednotka do stavu Poplach, 
už ivatel může být informová n o vzniku 
Poplachu pomocí SMS zprá vy nebo e-mailu. 
Volba typu zprá vy spoč ívá  v nastavení služby 
ONI infokaná l pro e-mail nebo ONI servis 
SMS pro SMS zprá vy. Výběr a nastavení 
provedete ve webové aplikaci (viz popis služeb 
na str. 8 a 9). Během stavu Poplach generuje 
systém další poplachové zprá vy, pokud 
opětovně nastanou podmínky pro jejich vznik. 
Systém zajišťuje, že č asový odstup mezi 
dvěma zprá vami z udá losti stejného typu, je 
alespoň 90 s. Maximá lní poč et jednotlivých 

zprá v je omezen níže uvedenými hodnotami. 
Poč ítadla zprá v se nulují po Zapnutí 
zapalová ní. Na ž á dost už ivatele je možné max. 
poč ty SMS i e-mailů změnit (také poč et SMS a 
e-mailů pro jeden typ zprá vy může být 
rozdílný). 

 

Zdroj Poplachu Je aktivní 
během 

Maximá lní 
počet 
zprá v 
během 
Poplachu 

Nehoda 
na parkovišti, 
menší otřes 

Hlídá ní 1 

Krá dež  kol Hlídá ní 2 
Odtažení vozidla Hlídá ní 1 
Havá rie, silný otřes Trvale* 5 
* detekce Havá rie není aktivní 35 s po Zapnutí 
zapalová ní a 35 s po uplynutí Odchodového č asu. 

Formá ty zprá v 

Formá ty zprá v posílaných pomocí SMS 
a e-mailů jsou shodné. Obsahují datum, č íslo 
objektu a informaci s telefonním č íslem ONI 
dispeč inku. 

Příklady zprá v 
11:38:27, 5. 10. 2009 
ONISYSTEM.CZ 
Objekt: A80014A 
Zprava: Havárie 
Info: Dispečink ONI tel. 737900300 
 
11:30:30, 5. 10. 2009 
ONISYSTEM.CZ 
Objekt: A80014A 
Zprava: Nehoda na parkovišti 
Info: Dispečink ONI tel. 737900300 

Tarify 

Odeslaná  SMS je zpoplatněna podle platného 
ceníku NAM system, a.s. v den odeslá ní SMS 
zprá vy. Odeslá ní e-mailů není zpoplatněno. 
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Přihlá š ení do webové  aplikace 
ONI systému 

 Detailní ná vod na př ihlá šení do webové 
aplikace je popsá n v manuá lu webové aplikace 
I-NET-G. Zde uvá díme pouze struč ný popis 
přihlá šení. 

Spusťte internetový prohlížeč  Microsoft 
Internet Explorer. 

Do pole Adresa zadejte adresu webové 
aplikace ONI systému: 

http://www.onisystem.net 

Zvolte Přihlá šení majitele a vyplňte 
přihlašovací ú daje. Vaše osobní přihlašovací 
ú daje Vá m byly zaslá ny ONI dispeč inkem 
po aktivaci Vaší jednotky v ONI systému. 

Zobrazení stavů  objektu ve webové  
aplikaci 
Pro rychlou orientaci je po přihlá šení 
v zá kladním okně aplikace u každého objektu 
několik informačních ikon – níže jsou 
popsá ny pouze ikony využ ité službou 
ONI Sledová ní PLUS. 

 

  
 

 Kliknutím na ikonu s ná zvem objektu – 
Info – se zobrazí okno detailních informací 
(majitel, vozidlo, historie pohybu vozidla).  

 Kliknutím na ikonu Poloha se zobrazí 
poloha zvoleného vozidla na mapovém 
podkladu. Za touto ikonou je zobrazeno datum 
a č as, kdy byla odeslá na jednotkou poslední 
poloha vozidla. 

 Pokud je vozidlo v rež imu Jízda, je 
zobrazena aktuá lní rychlost. 

 Ikona ONI dotaz – vyvolá  dotaz 
na jednotku a zobrazí aktuá lní polohu a stavy 
vozu pomocí SMS zprá vy. 

Jízda 

Vozidlo má  Vypnuto zapalová ní. 

Vozidlo má  Zapnuto zapalová ní. 

 Informace o stavu zapalová ní nejsou 
k dispozici. 

Typ jízdy 

 Soukromá  jízda. 

 Služební jízda. 

 Informace o typu jízdy nejsou k dispozici. 

Teplota 

 Poslední zaznamenaná  teplota uvnitř 
jednotky (například při zapnutí nebo vypnutí 
zapalová ní). 

Stav hlídá ní 

Ikona zvaná  „triko“ svou barvou urč uje, 
v jakém stavu Hlídá ní se jednotka nachá zí. 

 Černé triko – funkce hlídá ní jsou 
Deaktivová ny (viz oddíl Deaktivace funkcí 
ONI Sledová ní PLUS na straně 4). 

 Modré triko – jednotka je ve stavu 
Nehlídá no (viz oddíl Nehlídá no na straně 4). 
Ve webové aplikaci se u ikonky zobrazuje 
popisek „Nestřeženo“. 

 Žluté triko – jednotka je ve stavu Hlídá no 
(viz oddíl Hlídá no na straně 4). Ve webové 
aplikaci se u ikonky zobrazuje popisek 
„Střeženo“. 

 Červené triko – Poplach Sledová ní PLUS - 
jednotka je v Poplachu (viz oddíl Poplach 
na straně 4). 

 Hnědé triko – Poplach na jednotce byl 
vyvolá n dispeč erem ONI systému. 
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 Stav jednotky nezná mý. 

Poč et zobrazených objektů 

 Majitel, který má  mnoho objektů, si 
může pro větší přehlednost mapového 
podkladu zobrazovat omezené množství 
objektů. Kliknutím na ikonu s poč tem se 
zobrazí 50, 100, 150 nebo 200 objektů. 

Postup nastavení služ eb ve webové  
aplikaci 
Pro ú plné využ ití všech možností, které nabízí 
funkce ONI Sledová ní PLUS, je potřeba 
provedení zá kladního nastavení služeb 
ve webové aplikaci ONI systému.  

Jedná  se zejména o nastavení kontaktních 
ú dajů. Mobilního telefonního č ísla a e-mailu, 
na které mohou být zasílá ny informace 
o vzniku poplachu a nastavení, které typy 
poplachů mají být zasílá ny. Lze zvolit jak 
zasílá ní formou SMS na mobilní telefon, tak 
zasílá ní e-mailů do e-mailové schrá nky. 

Nastavení kontaktních údajů  

Pro sprá vnou funkci zasílá ní zprá v o vzniklém 
Poplachu je nutno nastavit mobilní telefonní 
č íslo a e-mailovou adresu Majitele. 
Doporuč ujeme provést toto nastavení ihned 
po prvním přihlá šení do webové aplikace. 

Nastavení jak telefonního č ísla, tak e-mailu se 
prová dí v zá ložce Osoba majitele. Do této 
zá ložky je přístup z hlavního okna aplikace 
kliknutím na položku menu Sprá vce – 
Už ivatel. 

 

 
 

Po kliknutí na položku menu se otevře nové 
okno Osoba majitele. V tomto okně je nutno 
vyplnit minimá lně položku El. Adresa (adresa, 
na kterou budou zasílá ny e-maily s informací 
o Poplachu) a položku Mobil (mobilní telefonní 
č íslo, kam budou zasílá ny SMS s informací 
o Poplachu). Pokud některá  z těchto položek 

nebude vyplněna, nebudou zasílá ny zprá vy 
o Poplachu. Je možné vyplnit také další 
kontaktní ú daje. Popis slouží pro uvedení 
libovolné pozná mky. 

 

 
 

Po změně ú dajů kliknutím na tlač ítko Ulož  
dojde k uložení zadaných ú dajů. 

Nastavení odesílá ní Poplachových 
zprá v na mobilní telefon 

V této kapitole bude vysvětleno, jak 
ve webové aplikaci nastavit, které poplachové 
zprá vy budou zasílá ny na mobilní telefon. 
Číslo mobilního telefonu jsme zadali v kapitole 
Nastavení kontaktních údajů  na straně 8. 

 

 
 

Kliknutím levým tlač ítkem myši na ikonu 
s ná zvem objektu (nebo na ná zev objektu) se 
otevře nové okno s podrobnými informacemi 
o objektu. 
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V menu kliknutím na Služ by se otevře zá ložka 
Služ by objektu. Na této zá ložce jsou 
zobrazeny informace o zvoleném vozidle a 
službá ch (v zá vislosti na Vaší volbě služeb 
ve smlouvě o poskytová ní služeb). Pro 
nastavení odesílá ní Poplachových zprá v 
na mobilní telefon je důlež ité nastavení služby 
ONI servis SMS. 

 

 
 

V tabulce s přehledem služeb je řá dek se 
službou ONI servis SMS. Kliknutím na ikonku 

klíč e  se otevřete nové okno Služba 
ONI servis SMS. 

 

 
 

V tabulce Udá losti Sledová ní PLUS se volí, 
který typ Poplachu pošle př i svém vzniku 
informač ní SMS (volbou Zapnuto, resp. 
Vypnuto). V pravém sloupci je vidět Příjemce. 

 

 
 

Kliknutím na položku ve sloupci Zapnuto se 
zobrazí jméno příjemce v posledním sloupci. 
Kliknutím na toto jméno se zobrazí seznam 
už ivatelů. Zvolte z tohoto seznamu, na kterého 
už ivatele mají být zprá vy směrová ny. 

 

 
 

Pozná mka: V okně Služba ONI Sledová ní 
PLUS je také možnost Zapnutí č i Vypnutí 
zasílá ní informace o aktivaci dalších udá lostí, 
jako je například Zapnutí zapalová ní, Vypnutí 
zapalová ní a mnoha dalších. 

Každá  odeslaná  SMS zprá va je zpoplatněna 
dle Ceníku platného ke dni odeslá ní SMS 
zprá vy. Jedná  se o předplacenou službu, 
poplatky za SMS zprá vy jsou placeny odeč tem 
z ONI konta. 

ONI konto 

Pro řá dné využ ití služeb ONI servis SMS a 
ONI dotaz (zjištění aktuá lní polohy a stavu 
objektu pomocí SMS zprá vy) věnujte 
pozornost zůstatku a nastavení svého ONI 
konta. 

ONI konto je ú č et, ze kterého se odeč ítají 
č á stky dle ceníku za uskuteč něné přenosy 
zprá v v rá mci služeb ONI servis SMS 
a ONI dotaz. 

Se službou ONI Sledová ní PLUS je Vaše 
ONI konto každý měsíc nabito urč itou č á stkou 
odpovídající několika odeslaným SMS 
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zprá vá m. Zůstatek ONI konta však 
doporuč ujeme navýšit. 

Lze si nastavit minimá lní hodnotu ONI konta, 
při které bude už ivatel upozorněn na dosažení 
jím nastavené minimá lní hodnoty. 

 Upozornění: V případě, že dojde 
k ú plnému vyč erpá ní ONI konta, nebudou 
zasílá ny informač ní SMS zprá vy. 

Nastavení ONI konta 

Nastavení minimá lního stavu ONI konta, při 
kterém má  být odeslá na informač ní SMS 
zprá va a/nebo e-mail, se prová dí v zá ložce 
Osoba majitele. Do této zá ložky je přístup 
z hlavního okna aplikace kliknutím na položku 
menu Sprá vce – Majitel. 

 

 
 

Po kliknutí na položku menu se otevře nové 
okno Majitel objektu. V tomto okně zvolte 
menu Služ by a dá le položku Sprá va ONI 
KONTO. 

 

 
 

Otevře se zá ložka ONI konta, kde je uveden 
aktuá lní zůstatek, historie zaslaných zprá v a 
zde lze také nastavit minimá lní limit, při kterém 
budete upozorněni na nízký zůstatek ONI 
konta na mobilní telefon nebo e-mail. 

 

 
 

Je nutno vyplnit č íselnou hodnotu do pole 
Upozornit při dosaž ení stavu a minimá lně 
jednu z kontaktních položek. Informace může 
být zasílá na až  na dvě mobilní telefonní č ísla 
a/nebo dvě e-mailové adresy. 

Po změně ú dajů kliknutím na tlač ítko Ulož  
dojde k uložení zadaných ú dajů. 

Dobití ONI konta 

V případě, že stav ONI konta poklesne pod 
zadanou minimá lní hranici, nebo na nulu, 
objeví se na zá ložce ONI konta informace 
o způsobu nabití. 

Vá ž ený zá kazníku, doporučujeme dobití 
ONI konta na účet číslo: 167656634/0300 pod 
variabilním symbolem [Vá m přidělený variabilní 
symbol] v minimá lní hodnotě 500 Kč. 

Po př ipsá ní č á stky na ú č et bude č á stka 
na ONI kontu navýšena o připsanou č á stku. 

Nastavení odesílá ní Poplachových 
zprá v na e-mailovou adresu 

 Nastavení odesílá ní Poplachových 
zprá v na e-mailovou adresu je velmi podobné 
postupu popsanému v kapitole Nastavení 
odesílá ní Poplachových zprá v na mobilní 
telefon na strá nce 8. 

E-mailovou adresu jsme zadali v kapitole 
Nastavení kontaktních údajů  na straně 8. 

Zá kladní rozdíl v nastavení je v tom, že 
v zá ložce Služ by objektu v tabulce 
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s přehledem služeb najdeme řá dek se službou 
ONI infokaná l. 

 

 
 

Klikem na ikonku klíč e  se otevře nové 
okno ONI infokaná l. 

 

 
 

Další postup je totožný s nastavením 
informač ních SMS zprá v. 

Změna konfiguračních parametrů  pro 
služ bu ONI Sledová ní PLUS 

V této kapitole bude vysvětleno, jak ve webové 
aplikaci pož á dat o změnu konfigurač ních 
parametrů služby ONI Sledová ní PLUS. Je 
umožněno pož á dat o změnu tří konfigurač ních 
parametrů – délky Příchodové ho času, 
Odchodové ho času a změnu citlivosti 
akcelerač ního č idla. 

Příchodový čas a Odchodový čas jsou 
popsá ny v kapitole Postup už ivatele před 
zahá jením jízdy na straně 5. Citlivost č idla je 
volitelná  v 5 ú rovních (minimá lní, nízká , 
střední, vysoká , maximá lní). Nutno najít 
kompromis mezi citlivostí a falešnými 
poplachy. Nastavení se bude lišit hlavně podle 
typu vozidla. 

 

 
 

Kliknutím levým tlač ítkem myši na ikonu 
s ná zvem objektu (nebo na ná zev objektu) se 
otevře nové okno s podrobnými informacemi 
o objektu. 

 

 
 

Kliknutím na položku Služ by v menu se otevře 
zá ložka Služ by objektu. Na této zá ložce jsou 
zobrazeny informace o zvoleném vozidle a 
službá ch (v zá vislosti na Vaší volbě služeb 
ve smlouvě o poskytová ní služeb). 

 

 
 

V tabulce s přehledem služeb je řá dek se 
službou ONI Sledová ní PLUS. Kliknutím 

na ikonku obá lky  se otevře nové okno 
Nastavení služby ONI Sledová ní PLUS. 
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V tomto okně lze změnit tři konfigurač ní 
parametry. Po změně parametrů klikněte 
na položku Odeslat. Tím dojde k odeslá ní 
požadavků na změnu parametrů na dispeč ink 
ONI systému a ten provede změnu dat 
v jednotce na zá kladě vašeho požadavku. 

Výchozí konfigurační parametry 
Čas příchodu 45 s 
Čas odchodu 120 s 
Otřesy Střední 

 

Zobrazení Poplachů  za zadané  
období 
Kliknutím levým tlač ítkem myši na ikonu 
s ná zvem objektu (nebo na ná zev objektu) se 
otevře nové okno s podrobnými informacemi 
o objektu. 

 

 
 

Po kliknutí na zá ložku ONI Sledová ní Plus se 
otevře zá ložka, ve které je možnost zadat 
č asový interval v rá mci jednoho měsíce 
a kliknout na tlač ítko Načíst.  

Dojde k nač tení všech udá lostí do tabulky. 
V prvních dvou sloupcích je datum a č as 
odeslá ní a přijmu udá losti. Ve třetím sloupci je 
ná zev udá losti – Poplachu. Ve č tvrtém je 
zobrazeno místo podle místopisu mapy, kde 
k udá losti došlo. Pokud je udá lost Havá rie, 
zobrazí se v posledním sloupci ikona pro 
zobrazení detailů Havá rie. Udá losti lze filtrovat 
zadá ním místa udá losti nebo výběrem typu 
udá losti. 

 

 
 

Po kliknutí na ikonu detailu u Havá rie se 
zobrazí nové okno s informacemi o Nehodě 
(Havá rii). 
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V levém horním rohu jsou vypsá ny zá kladní 
informace o objektu a hodnoty rychlosti 
a akcelerace v jednotlivých osá ch v okamž iku 
vyhodnocení Havá rie. V pravém horním rohu 
je v mapě zobrazena poloha místa havá rie. 
Pod mapou jsou dva grafy. Horní graf 
zobrazuje průběh akcelerace v jednotlivých 

osá ch v č ase 5 s před a 3 s po detekci 
Havá rie. Spodní graf pak zobrazuje průběh 
rychlosti ve stejném č asovém období. Pokud je 
zapotřebí podrobná  analýza nehody, lze se 
obrá tit na dispeč ink ONI systému a tuto službu 
objednat. 
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Kontakty 
 
 

 
dispečink ONI system 
 
+420 737 900 300 
 

volejte v případě, že chcete zrušit „planý“ 
poplach, potřebujete dodateč nou informaci 
o vzniklém Poplachu nebo chcete doč asně 
Deaktivovat funkce ONI Sledová ní PLUS. 

 
dispecink@onisystem.cz 
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Pozná mky 
 

 



ÒßÓ §¬»³ô ¿òòô «´ò Ðò Ý·²¹®¿ èìðô éíë ïï Ñ®´±ª?
¬»´òæ ëçê ëíï ïìðô ¬»´òô º¿¨æ ëçê ëíï ïïêô ¾®?²¿ ÙÍÓæ êðí ìéç ðçë

»ó³¿·´æ ·²º±à²¿³ò½¦ô ©©©ò²¿³ò½¦

ÒßÓ §¬»³ô ¿òò

ª»®¦»æ ïòðð

ÑÒ× Í´»¼±ª?²3 ÐÔËÍ


