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K jakému účelu je aplikace určena? 

 

Aplikaci ONI system lze používat na všech operačních systémech ůndroid 4.1+ a iOS Ř+. ůplikace slouží 
k zobrazení dat a informací z GPS zaUízení výrobce NůM system, a.s. 

ůplikace je kompatibilní se všemi GPS zaUízeními v nabídce společnosti NůM system. NEkteré funkce, 
nastavení a zobrazení informací se mohou mírnE lišit, v závislosti na typu GPS zaUízení. NEkterá speciální 
nastavení a/nebo funkce mohou být dostupné pouze pUi použití webové aplikace www.onisystem.net. 

 

Stažení aplikace ONI system 

Používání zaUízení NůM system je podporováno prostUednictvím mobilní aplikace ONI system nebo 
webové aplikace www.onisystem.net. ProstUednictvím aplikace ONI system je možné pracovat 
s nastavením GPS zaUízení a zobrazovat zaznamenané informace, polohy a data. 

 

StáhnEte bezplatnou mobilní aplikaci “ONI system” zde: 

Android zaUízení pUes Google Play   iOS zaUízení z AppStore 

 

Pro všechny akce a postupy popisované dále v této pUíručce je vyžadováno stabilní pUipojení k internetu. 
PUed stažením aplikace, jejím používáním a bEhem registrací GPS zaUízení k účtu se ujistEte, že je mobilní 
zaUízení pUipojeno.

Ikona aplikace ONI system 

https://www.onisystem.net/
https://www.onisystem.net/
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1. PRVNÍ SPUŠTDNÍ ůPLIKůCE 

PUi prvním spuštEní aplikace se automaticky 
zobrazí grafická nápovEda, která zobrazuje 
základní funkce aplikace. Mezi jednotlivými 
obrazovkami se posouvá pohybem prstu zprava 
doleva. 

 

PUeskočit nápovEdu rovnou do pUihlašovacího 
okna lze klepnutím na PTESKOČIT. 

Na konci nápovEdy se do pUihlašovacího okna 
dostanete klepnutím na POKRůČOVůT. 

 

 

1.1. PTIHLÁŠENÍ 

Stávající uživatelé ONI system 

Po dokončení úvodní infografiky se spustí 
pUihlašovací obrazovka. PUihlašovací údaje do 
mobilní aplikace jsou stejné jako pUihlášení do ONI 
system: 

 emailová adresa 
 heslo 

PUíklad: 

 

Pokud jste vaše heslo zapomnEli, proveďte obnovu 
hesla (viz kap. 1.3). 
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Noví uživatelé ONI system 

VytvoUte si nové pUihlašovací údaje Ěemail a hesloě 
pUes odkaz VYTVOTIT PTIHLůŠOVůCÍ ÚDůJE 
DO APLIKACE. 

 

Tímto odkazem budete pUesmErováni na novou 
stránku v internetovém prohlížeči. 

Pro vytvoUení pUihlášení je potUeba znát všechny 
4 pUihlašovací údaje ĚID majitele, pracovištE, jméno 
uživatele a hesloě ze smlouvy o poskytování služeb 
ONI system. Tyto údaje jste obdrželi emailem. 

Do odpovídajících polí registračního okna vepište 
všechny požadované údaje. UjistEte se, že jsou 
všechny informace správné a potvrďte registrace 
klepnutím na VYTVOTIT. 

 

 

 

Do jednotlivých polí zadejte současné 
pUihlašovací údaje účtu, který chcete pUipojit, 
napU.: 

• 100 
• majitel 
• demo 
• demo1234 

Do polí E-mail a Heslo zadejte nové údaje, 
kterými se budete hlásit do aplikace ONI 
system. 

KliknEte na tlačítko  
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V pUípadE obtíží s vytvoUením pUihlášení, 
obnovou hesla, nebo samotným pUihlášením 
do mobilní aplikace prosím kontaktujte 
dispečink ONI system na čísle 737 ř00 300. 

Pro pUihlášení vyplňte údaje E-mail a Heslo. 
Ikonou       m]žete zobrazit heslo. 

 

Klepnutím na pole ZAPAMATOVAT HESLO 
uložíte heslo do pamEti zaUízení. Používejte tuto 
možnost jen u zabezpečených pUístroj] ĚnapU. 
heslem, odemykacím gestem, otiskem prstu aj.ě. 

V aplikaci ONI system je možné se pUepínat mezi 
více účty, které jsou napojeny k témuž emailu a 
heslu (viz kap. 3). 

 

1.2. PTIHLÁŠENÍ DO APLIKACE 

Na pUihlašovací obrazovce vepište do 
pUihlašovacích polí své údaje. Bude vyžadováno 
zadání emailové adresy a hesla. 

Použijte tytéž údaje, které jste použili pUi registraci. 

Zobrazení hesla zapnete klepnutím na ikonu     . 

 

Klepnutím na ZAPAMATOVAT HESLO uložíte 
heslo do pamEti zaUízení. PUi dalším spuštEní 
aplikace tak nebude tUeba jej znovu zadávat. 
Zapamatování hesla používejte jen na zaUízeních, 
jež jsou chránEna proti zneužití ĚnapU. heslem, 
zamykacím gestem, otiskem prstu atd.ě.  

Kdykoliv narazíte na komplikace s vytvoUením 
účtu, obnovou hesla nebo jinou situací s GPS 
trackery NůM system, napište požadavek pUes 
menu v aplikaci (viz kap. 3ě nebo pUímo na 
emailovou adresu info@onisystem.cz. 

 

1.3. ZůPOMENUTÉ HESLO 

Heslo obnovíte pomocí odkazu ZůPOMNDLI 
JSTE HESLO?, který je na pUihlašovací 
obrazovce. 

vepište do 
jednotlivých 
polí své 
pUihlašovací 
údaje 

mailto:info@onisystem.cz
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OtevUe se nové okno, ve kterém zadáte emailovou 
adresu účtu, ke kterému chcete provést obnovu 
hesla. Klepnutím na ODESLAT požádáte o 
obnovovací odkaz. 

 

Objeví se vyskakovací okno s potvrzením. 

Postupujte podle pokyn] v emailu, který obdržíte 
do emailové schránky a vytvoUte nové heslo. Pro 
zdárné obnovení hesla je potUeba pUístup do 
emailové schránky. 

Odkaz pro obnovu hesla je platný 60 minut. 

Další informace jak ovládat aplikaci ONI system 
najdete pUímo v menu mobilní aplikace, v položce 
NÁPOVDDů. 

 

 

2. SEZNůM OBJEKT¥ 

Tato obrazovka je v aplikaci výchozí. Je-li na 
daném účtu alespoň jeden objekt, bude zobrazena 
ikona Objektu a základní údaje o nEm  

 

PUi prvním spuštEní se také zobrazí jednoduchá 
nápovEdní gesta, která ukazují základní zp]sob 
ovládání aplikace ONI system. 

Každé GPS zaUízení na daném účtu má sv]j Uádek. 
Na nEm se zobrazují: 

 ikona objektu, 
 vlastní název (výchozí je sériové čísloě, 
 místopisná poloha a rychlost, 
 datum a čas poslední komunikace, 
 zbývající kapacita baterie. 

Barevné kruhy v ikonE objektu mají tento význam: 

objekt se nehýbe Ěparkujeě 

objekt je v pohybu 

 

V seznamu objekt] lze provádEt 4 rychlé akce. 
Zleva doprava to jsou tyto ikony:  

 hlavní menu aplikace (viz sekce 3), 
 zobrazení všech objekt] na jedné mapE, 
 seUazení seznamu objekt], 
 seznam pUijatých notifikací, 

P 
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Zobrazení všech objekt] na mapE zobrazení 
mapu, na které budou vidEt najednou všechny 
poslední známé polohy všech objekt] na účtu. 

SeUazení objektu v seznamu odpovídá „stáUí“ 
objektu – datu, kdy byl zaregistrován v systému.  

 

Další podporované možnosti nastavení jsou 
seUazení dle abecedy vzestupnE nebo sestupnE. 
Mezi zp]soby Uazení se lze kdykoliv pUepínat. 

Klepnutím na ikonu Seznamu notifikací se otevUe 
seznam posledních pUijatých upozornEní. Dalším 
klepnutím na konkrétní notifikaci se otevUe okno 
s detailním popisem a datem a časem pUijetí. 

Okamžitou aktualizaci dat v aplikaci provedete 
tažením po seznamu objekt] seshora dol]. 

 

Výchozí interval automatické aktualizace je 
nastaven na 10 vteUin. 

V poli Hledat lze psaním textu ihned odfiltrovat 
objekty, které obsahují daný text. 

 

Filtrování se provádí už s prvním zapsaným 
znakem. 

Každá dlaždice objektu umožňuje tyto akce: 

1. otevUení okna konkrétního objektu 
Ěklepnutím na dlaždici objektuě – po klepnutí 
se dlaždice podbarví šedou barvou. 

 
2. Rychlá volba ĚpUejetím po dlaždici objektu 

zprava doleva) 
 

 

2.1. VÝCHOZÍ ZOBRůZENÍ OBJEKTU 

Klepnutím na Uádek konkrétního objektu Ěviz kap. 
2ě se otevUe obrazovka  se zobrazením Objektu. 
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Obrazovka je rozdElena na 5 částí Ěseshora dol]ě: 
1. menu detailu objektu, 
2. záložky objektu, 
3. mapa, 
4. stavová lišta objektu, 
5. nabídka rychlých akcí. 

 

2.1.1. Menu detailu Objektu 

Klepnutím kamkoliv na horní Uádek s ikonou          se 
otevUe obrazovka detailu Objektu. 
 
V ní lze pro daný objekt zmEnit: 
 barvu, 
 ikonu, 
 název. 

 

Všechny zmEny je potUeba pUed zavUením 
obrazovky potvrdit klepnutím na tlačítko ULOŽIT. 

 

2.1.2. Záložky Objektu 

 

V této části nabídek se lze rychle pUesouvat mezi 
tEmito záložkami: 

 mapa (viz sekce 2.1), 
 detail (viz sekce 2.3), 
 pUíkazy (viz sekce 2.4). 

ůktuálnE vybraná záložka je zvýraznEná. 
PUepínání mezi záložkami je možné až do opuštEní 
okna Objektu. 

2.1.3. Mapa 

V aplikaci jsou dostupné 2 typy map: 

 výchozí vrstva Mapy.cz / Open Street Mapy, 
 prémiová vrstva Google Maps. 

Na mapE je vždy zobrazena poslední známá 
poloha Objektu. Podle varianty mapového 
podkladu lze použít tyto nástroje pUizp]sobení 
mapy: 

1 

2 

 

3 

 

 

 

 

4 

5 
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 pUepnutí mapové vrstvy Ěmapa/satelitníě, 
 ovládání pUiblížení, 
 zobrazení hustoty provozu (jen Google). 

 

 

 

2.1.4. Stavová lišta Objektu 

Pro zrychlení orientace je zobrazena na mapE 
i stavová lišta. Zobrazuje nejd]ležitEjší informace 
o Objektu. Všechna data se automaticky 
aktualizují každých 10 vteUin. 

2.1.5. Nabídka rychlých akcí 

 

Jsou dostupné 3 rychlé akce: 

 centrování polohy Objektu do stUedu 
obrazovky, 

 porovnání aktuální polohy mobilního zaUízení 
a poslední známé polohy Objektu, 

 spuštEní externího navigačního programu 
s pUednastavenými polohami mobilního 
zaUízení a polohou Objektu. 

Pozn.: Volby NAJDI MD a NůVIGOVůT vyžadují 
spuštEní aktivního sledování GPS polohy 
mobilního zaUízení. Použití tEchto voleb bez aktivní 
GPS není možné. 

 

Používání externí navigace 

Klepnutím na NAVIGOVAT lze spustit navigování 
k poslední známé poloze objektu. 

BEhem spouštEní navigace je možné vybrat 
konkrétní pUedinstalovanou aplikaci ĚnapU. pro 
ůndroid zaUízení je výchozí aplikace Google 
mapyě. Tuto volbu aplikace pro navigování z ONI 
system lze trvale uložit. 

Po spuštEní vybrané aplikace se automaticky 
spustí výpočet vhodné trasy. Jako počáteční bod 
je vybrána aktuální poloha mobilního zaUízení a 
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jako koncový bod je pUednastavena poslední 
známá poloha Objektu. 

 

D¥LEŽITÉ 

Pro správnou funkčnost je nezbytné aktivovat na 
mobilním zaUízení pUíjem GPS signálu. První 
zachycení správné polohy m]že trvat až nEkolik 
minut, dle konkrétních místních podmínek. Bez 
pUíjmu GPS nelze vyhledat polohu mobilního 
zaUízení a aplikace ONI system bude trvale 
oznamovat chybu v pUíjmu GPS. 

 

2.2. MAPA V OKND OBJEKTU 

Tato záložka je výchozím zobrazením okna 
Objektu. OtevUe se vždy po klepnutí na Uádek 
Objektu v seznamu Objekt]. Pro další informace, 
viz sekce 2.1 

 

2.3. DETAIL OBJEKTU 

V záložce Detail jsou pUehlednE vypsány všechny 
stavy Objektu. NEkteré Uádky mohou z]stat trvale 
prázdné, podle konkrétního zapojení vstup] a kon- 
figurace jednotky. 

Všechny informace jsou platné k datu poslední 
zmEny. Platnost GPS polohy je uvedena 
samostatnE v Uádku GPS Ědatum a čas v závorceě. 

ZaUízení jsou nastavena tak, aby minimálnE1× za 
12 hodin odesílaly základní informace o svém 
stavu Ětzv. technické zprávyě. 

Výjimkou jsou nEkteré režimy (viz kapitola 2.4), 
ve kterých jsou zaUízení v úsporném režimu 
a technické zprávy posílají ménE často, nebo 
v]bec. 

 

2.4. PTÍKůZY 

GPS zaUízení umožňují pUepínání mezi 6 
provozními režimy. Maximální doba výdrže na 
baterii bez nutnosti opEtovného dobití je ovlivnEna 
konkrétním používáním jednotlivých režim]. 

ProstUednictvím aplikace ONI system lze pUepnout 
všechna kompatibilní GPS zaUízení. 

Aktivace pohybem 

Snímání polohy se 
spouští otUesy 
trackeru. Poloha se 
snímá v pevném 
intervalu 10 sek., odesílá se do aplikace každou 
minutu. Informace o manipulaci s trackerem se 
odesílá ihned. 

Sledovačka 

Poloha trackeru se 
odesílá bez pUestávky 
každých 5 sek., pUi 
stání i pUi pohybu. 
Toto nastavení velmi zkracuje dobu provozu 
trackeru. 

 

Pozn.: 

Režim Sledovačka je aktivní jen 60 minut od 
okamžiku odeslání pUíkazu. Po uplynutí této doby 
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se GPS zaUízení automaticky pUepne do režimu 
Aktivace pohybem. Poté lze GPS zaUízení 
opEtovnE pUepnout do režimu Sledovačka. 

V pUípadech, kdy není k dispozici dostačující GSM 
signál, nebo když je GPS zaUízení uspáno na delší 
dobu, m]že dojít k situaci, kdy bude režim 
Sledovačka aktivní ménE než 60 minut, nebo se 
v]bec nezapne.  

Čekám na pUíkaz 

Snímání poloh je 
neaktivní. Tracker je 
nepUetržitE pUihlášen 
v síti a čeká na pUíkaz 
z aplikace k pUepnutí do jiného režimu. 

ůž se vzbudím 

Snímání polohy je 
neaktivní. Tracker se 
jednou za nastavený 
čas pUihlásí do sítE a 
čeká na pUíkaz z aplikace k pUepnutí do jiného 
režimu. 

PravidelnE se hlásím 

Tracker se v nasta-
vených intervalech 
vzbouzí, provede sej-
mutí GPS polohy a na 
nastavenou dobu opEt usne. Toto nastavení 
významnE prodlužuje dobu provozu. 

ÚplnE vypnout 

Všechny funkce jsou 
vypnuté. Tracker je 
možné vzbudit jen 
zahájením nabíjení. 

OtevUením záložky PTÍKůZY jednoduše zjistíte, v 
jakém režimu je GPS zaUízení nastaveno. Pro lepší 
orientaci je také zobrazeno datum a čas, kdy byl 
pUíkaz do zaUízení odeslán. 

 

Pozn.: 

Když je zaUízení NCL 21 položeno na aktivní 
nabíječce, je kdykoliv pUipraveno k pUijetí pUíkazu 
z aplikace ONI system Ěza pUedpokladu, že je 
k dispozici dostatečný GSM signálě. Nastavený 
pUíkaz a z nEj vyplývající omezení GSM 
komunikace nebude brán v potaz. 

NápovEda pro rychlou orientaci v ikonách: 

BEhem takto označených režim] se 
snímá GPS poloha zaUízení. 

ZaUízení je nepUetržitE pUihlášeno 
v GSM Ělze poslat pUíkazě, ale není 
povoleno odesílání ze zaUízení ven. 

ZaUízení nesnímá GPS polohu. Tracker 
čeká na pokyn ke zmEnE provozního 
režimu a šetUí tak baterii. 

NEkteré režimy mohou pUi výzvE k 
odeslání do trackeru vyžadovat ještE 
zvolení doby, jak dlouho má tracker 
v daném režimu z]stat. V takových 
pUípadech se stUídají krátká období 
bEžného režimu Ě„vzbuzení“ě zaUízení 
a r]znE dlouhá období úsporného 
režimu Ěspánkuě. Když je tracker ve 
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stádiu „spánku“, je pUenastavení 
režimu možné až pUi pUíštím vzbuzení 
zaUízení. 

Zrušení nechtEného vypnutí 

PUi nastavení režimu „ÚplnE vypnout“ dojde k 
vypnutí zaUízení. Na další požadavky ke zmEnE 
režim] již nebude zaUízení reagovat. 

Pokud je pUíkaz k vypnutí do GPS trackeru poslán 
nechtEnE, lze bEhem prvních 10 minut od odeslání 
tento pUíkaz zrušit odesláním jiného provozního 
režimu. Doporučujeme následnE pomocí aplikace 
zkontrolovat, že je zmEna režimu skutečnE 
provedena správnE. 

Doplňující nastavení režim] 

NEkteré režimy vyžadují také zadání časového 
intervalu ĚnapU. pro opakované vzbouzení 
zaUízeníě. Klepnutím na Uádek intervalu 
a potvrzením dialogového okna se provede 
nastavení. 

 

Klepnutím na ZRUŠIT se okno zavUe bez uložení 
a bez nastavení pUíkazu do GPS zaUízení. 
 

Zobrazování dat 

PUedtím, než je možné zobrazit GPS polohy za-
Uízení v aplikaci ONI system nebo jiné aplikaci pro 

monitoring, je nezbytné, aby byly ze zaUízení tyto 
GPS polohy odeslány K odeslání GPS poloh je 
vyžadován signál GPRS a dostačující kapacita 
baterie Ěnabitíě. 

 

2.5. HISTORIE 

Zobrazení historie pohybu zaUízení je dostupné 
pUes rychlou volbu na Uádku Objektu Ěviz kap. 2ě. 

Klepnutím na položku HISTORIE se otevUe se 
nové okno. V nEm lze zobrazit všechna dostupná 
data Ějízdy, GPS polohyě, která GPS tracker 
v konkrétním dni zaznamenal. Výchozí datum je 
vždy aktuální den. 

Načtení dat z jiného dne se provádí na Uádku 
VYBERTE DEN (se zobrazeným datem). 

Zobrazí se nové okno. Jeho vzhled se liší dle 
operačního systému, barevného schématu apod. 
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Načtení jiného dne se provádí klepnutím na 
konkrétní den a potvrzením výbEru tlačítkem 
NASTAVIT nebo OK. 

Po výbEru dne zahájí aplikace načítání dat pUes 
internet. Nejsou-li k dispozici žádné informace, 
zobrazí se oznámení ŽÁDNÁ DůTů. 

PUi načtení alespoň 1 GPS polohy se zobrazí 
všechny dostupné informace o jízdách a polohách. 

Každý Uádek v oknE Historie zastupuje jednu Jízdu. 
Jízda je soubor poloh, zaznamenaných bEhem 
jednoho souvislého pohybu zaUízení. 

Klepnutím na konkrétní Uádek se otevUe nové 
okno se zobrazením záznamu jízdy na mapE Ěviz 
kap. 2.5.1). 

PUes rychlou nabídku ĚpUejetím zprava dolevaě 
lze vybrat mezi zobrazením jízdy na mapE nebo 
otevUením detailních informací o jízdE Ěviz kap. 
2.5.2). 

 

Klepnutím na poslední Uádek se zelenE 
zvýraznEným číslem – ZOBRůZIT VŠECHNY 
POLOHY – se otevUe mapa se všemi GPS 
polohami zaznamenanými bEhem daného dne. 

 

2.5.1 Zobrazení historie na mapE  

Barevné vlajky označují start ĚzelenEě a konec 
ĚčervenEě jízdy. 

Klepnutím na libovolný bod barevnE zvýraznEné 
trasy se otevUe detailní informace o čase a rychlosti 
v daném místE. 

 

Klepnutím na ikonu otazníku vpravo nahoUe se 
zobrazí nápovEda barevného rozlišení trasy. 

2.5.2 Zobrazení detailu pohybu 

PUejetím zprava doleva pUes záznam jízdy, a 
klepnutím na dlaždici DETůIL se zobrazí 
podrobnosti o jízdE. V novE otevUeném oknE jsou 
nejd]ležitEjší detaily jízdy: 

 teplota z integrovaného čidla 
 body zájmu pro start a konec jízdy 
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Konkrétní rozsah informací se m]že lišit podle typu 
GPS zaUízení a jeho nastavení. 

 

2.6. GRAFY 

 

Pro každý Objekt lze zobrazit 2 typy graf]: 

1. graf úrovnE nabití, 
2. graf teploty z interního čidla. 

Typ grafu lze pUepnout 
pUes nabídku TYP 
GRůFU. VýbEr se 
potvrzuje klepnutím 
na OK. 

 

 

Všechny grafy zobrazují jako výchozí aktuální den. 
Období lze rozšíUit na týden až poslední 2 týdny. 
Tato zmEna se provádí v nabídce OBDOBÍ. VýbEr 
se potvrzuje tlačítkem OK. Zobrazení lze ovládat 
pomocí posuvníku nad samotným grafem a 
pomocí kulatých zarážek na obou jeho koncích. 

Zp]soby ovládání grafu: 

a) časové období grafu se omezuje pomocí 
zarážek na obou koncích modrého 
posuvníku. Zarážky lze posouvat obEma 
smEry. 

b) Klepnutím a tažením modrého posuvníku se 
lze posouvat pUes celý graf vpUed nebo vzad. 

c) Klepnutí nebo klepnutí a tažení v oblasti 
grafu zobrazí konkrétní hodnoty na 
souUadnicích osy x a y, včetnE data a času, 
kdy byly hodnoty zaznamenány. 

d) Pod grafem je zobrazena legenda, kde lze 
klepnutím na název hodnoty zapnout nebo 
vypnout zobrazení nEkterých hodnot. 

e) Grafy lze zobrazit také v režimu naležato, 
pokud tento režim podporuje mobilní 
zaUízení. Tímto zobrazím lze významnE 
zlepšit čitelnost grafu. 

2.6.1 Graf úrovnE napEtí/nabití baterie 

VEtšina GPS zaUízení umožňuje automatické 
dlouhodobé mEUení napEtí hlavního zdroje 
energie (typicky autobaterieě. 2× dennE se 
minimální a maximální hodnoty napEtí Ěve 
voltech, Vě zaznamenají a vykreslí v grafu.  

PUi jízdách vozidla, kdy funguje dobíjení zdroje, 
budou hodnoty maxima výraznE vyšší, než 
nominální hodnota napEtí Ěu osobních vozidel 
napU. 14 až 15 V), hodnoty minima budou 
naopak výraznE nižší ĚŘ V a ménE, kdy hodnoty 
pod 7 V už mohou znamenat potíže se 
startovánímě. U delší dobu stojícího vozidla 
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budou hodnoty maxima a minima velmi blízko 
a napEtí bude pozvolna klesat. 

 

GPS zaUízení, která jsou napájena z vlastního 
bateriového zdroje Ězáložní baterieě, zobrazují jiný 
typ hodnoty - zbývající procento kapacity baterie 
ĚnabitíěPro lepší odhad spotUeby energie je 
doporučeno použít zobrazení delšího časového 
období.  

 

Kdykoliv je tUeba zobrazit pUesnEjší informace, 
klepnEte na oblast kUivky pUímo v grafu. 
Odpovídající hodnoty os x a y zobrazí datum a čas, 
resp. hodnotu nabití v procentech. 

Hodnoty nabití se pohybují v rozmezí 0 až 100 %, 
dle nabití baterie. V okamžiku, kdy je zobrazeno 
ménE než 50 záznam], zobrazí se na kUivce navíc 
i jednotlivé body. 

 

2.6.2 Graf teploty z interního čidla 

Každé zaUízení má vestavEné teplotní čidlo. 
Hodnoty jím namEUené reprezentují pUibližnou 
teplotu uvnitU GPS zaUízení a jsou závislé na 
vnEjším okolí a dalších podmínkách provozu. 

 

Pozn.: Načtení a zobrazení vEtšího množství 
získaných dat v grafech m]že zp]sobit zpomalení 
reakcí mobilního zaUízení. Maximální doba 
načítání je 30 sek. 

Zejména na starších zaUízeních s omezeným 
výkonem se doporučuje nastavovat kratší období 
Ěmax. týdeně. 
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3. HLůVNÍ MENU APLIKACE 

Klepnutím na ikonu v horním levém rohu 
obrazovky     se otevírá hlavní nabídka aplikace 
ONI system. 

V této nabídce lze: 

1. zobrazovat e-manuál k aplikaci, 
2. mEnit nastavení notifikací, 
3. upravovat základní nastavení aplikace, 
4. odeslat hlášení na helpdesk, 
5. provést úplné odhlášení z aplikace. 

 

Nabídka NÁPOVDDů otevUe elektronický manuál 
k aplikaci Ěformát PDFě. 

NASTAVENÍ NOTIFIKůCÍ – viz kap. 3.1. 

Všechny volby v NůSTůVENÍ jsou uloženy 
v pamEti zaUízení. Není nutné je nastavovat ve 
stejném mobilním zaUízení opakovanE. 

 

NEkterá nastavení budou vyžadovat zadání 
doplňujících parametr] pomocí klávesnice. 

Nastavení zobrazení jízdy Ědle její minimální délkyě 
m]že mít významný vliv na dobu načítání 
a omezení načtených dat o jízdách. Doporučuje se 
ponechat hodnotu na výchozím nastavení 
Ězobrazení jízd od délky 100 mě. 

Zvolením nabídky NůPIŠTE NÁM lze z mobilního 
zaUízení odeslat zprávu s detaily o verzi aplikace 
ONI system a popisem hlášené situace. Nabídka 
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je určena pro hlášení chyb a posílání návrh] 
k aplikaci. Zpráva se automaticky zasílá na 
helpdesk k dalšímu zpracování. 

Zvolením nabídky ODHLÁSIT SE se okamžitE 
zobrazí dotaz na ukončení aktuálního pUihlášení 
v aplikaci. Po potvrzení odhlášení se aplikace vrátí 
zpEt na vstupní / pUihlašovací obrazovku. Emailová 
adresa posledního pUihlášeného uživatele z]stane 
pUedvyplnEná. 

PUi pouhém opuštEní aplikace bez odhlášení se 
z]stane aplikace aktivní a pUi dalším otevUení do 14 
dní hodin se automaticky pUihlásí s téže 
pUihlašovacími údaji. Po více než 14 dnech bude 
vyžadováno opEtovné zadání správného hesla. 

Toto chování je možné zmEnit výbErem volby 
Zapamatovat heslo Ěviz kap. 2ě, čímž si aplikace 
trvale zapamatuje email i heslo. Nedoporučuje se 
tuto volbu používat na nezabezpečených 
zaUízeních. 

3.1. NůSTůVENÍ NOTIFIKůCÍ 

V této nabídce lze upravovat nastavení pro push 
notifikace ze všech zaUízení na daném účtu Ětj. typy 
zpráv doručovaných pUes internet pUímo do 
aplikace ONI system). 

PUed nastavením notifikací je nutné zvolit zaUízení, 
ke kterému se toto nastavení bude provádEt. 

 

Poté se otevUe nové okno se seznamem všech 
dostupných typ] událostí. Lze zapnout nebo 
vypnout libovolnou kombinaci dostupných událostí.  

NEkteré události zahrnují více než 1 upozornEní, 
napU. „Manipulace“ nastavuje notifikaci pro 2 
události: 

 zjištEna manipulace, 
 manipulace skončila. 

 

Vždy, když je pUijata nová push notifikace, zobrazí 
se ve stavové lištE mobilního zaUízení ikona ONI 
system aplikace. 

V pUípadE, kdy je otevUena aplikace samotná, 
zobrazí se uvnitU aplikace na ikonE hlavního menu 
aplikace červenE zvýraznEné číslo, indikující počet 
nepUečtených upozornEní.  

Pozn.: Všechny zprávy v aplikaci ONI system se 
doručují jako push notifikace jen pro aktuálnE 
pUihlášený účet. Omezení nebo ukončení pUíjmu 
upozornEní se provádí 2 zp]soby: 
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1. dočasným odhlášením se z aplikace ONI 
system a potvrzením odhlášení, 

2. trvalým vypnutím notifikací pUes aplikaci ONI 
system – zastavením pUíjmu notifikací 
v hlavním menu aplikace nebo vypnutím 
notifikací pro konkrétní Objekt pUes 
Nastavení notifikací. 

Zatímco druhá metoda ukončí pUíjem notifikací 
trvale Ěresp. do zmEny nastaveníě, první metoda 
pUechodnE pozastaví pUíjem upozornEní jen do 
doby, než se daný uživatelský účet opEt pUihlásí do 
aplikace ONI system. 

Notifikace a jejich nastavení lze kdykoliv spravovat 
pUes libovolné zaUízení s aplikací ONI system, jež 
používá tytéž pUihlašovací údaje Ěuživatelský účetě. 

3.2. ZÓNY 

Aplikace ONI system podporuje zobrazení zón 
Ěgeofence oblastíě, které se nastavují uvnitU 
webové aplikace www.onisystem.net. 

Velikost, p]dorys, jméno, barvu a typy upozornEní 
zón lze nastavit jen ve webové aplikaci. 

 

  

http://www.onisystem.net/
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StáhnEte si aplikaci ONI system zdarma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.nam.cz 

VÝROBCE: 

NAM system, a.s. 
U Pošty 1163/13 
735 64 HavíUov – ProstUední Suchá 
Česká republika 
Tel.: (+420) 596 531 140 
E-mail: helpdesk@namsystem.net
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