Novinky v aplikaci ONI system 2.0.0.
1. Upraven běh aplikací na pozadí
Občas se setkáváme s tím, že na některých telefonech (nejčastěji Xiaomi, Huawei, Honor apod.)
dochází k násilnému ukončování běhu aplikací na pozadí, což má za následek to, že uživateli
nechodí z mobilní aplikace korektně notifikace. V nové verzi aplikace je nasazena nová kontrola,
která by měla tyto problémy řešit. Je potřeba, aby po prvním spuštění aplikace byla zaškrtnuta
volba pro povolení běhu aplikace na pozadí.

2. Přidána podpora pro kódy zakázek a atributů
Nově v mobilní aplikaci přibyla možnost pro vybrání předem definovaného kódu zakázky a atributu.
Tuto volbu lze vybrat v detailu objektu kliknutím na „tři tečky“ v pravém horním rohu obrazovky a
následně kliknutím na volbu „Nastavit zakázku“

Zakázky a atributy je potřeba definovat předem ve webové aplikaci ONI system. Mobilní aplikace
umožňuje pouze jejich následný výběr, nikoliv samotnou definici. Definici zakázek a atributů
provedeme ve webové aplikaci pod majitelským účtem, a to v sekci Správce -> Majitel -> Definice
zakázek.

Novou zakázku vytvoříme kliknutím na ikonu přidej

.

Zakázku nejprve pojmenujeme a popřípadě k ní můžeme doplnit popis. Následně kliknutím do
mapy můžeme vybrat také GPS polohu dané zakázky. Zakázku uložíme kliknutím na tlačítko
„přidej“.
Obdobným způsobem postupujeme pro přidání Atributu.
Zakázky lze využít pro lepší evidenci práce zaměstnanců, kdy přesně víte, kdo kdy byl na jaké
zakázce a pomocí atributů můžete také doplnit, co například řidič na dané zakázce dělal (například
Nakládka, Vykládka apod.). Tyto informace o zakázkách a atributech jsou následně doplněny u
jednotlivých jízd jak ve webové aplikaci, tak v aplikaci mobilní.

Z nadefinovaných zakázek můžeme jednoduše vybírat v mobilní aplikaci. Aplikace také umožňuje
vybírat z historicky již zvolených zakázek a atributů. Aplikace zobrazuje posledních 10 zvolených.

3. Přidána podpora pro automatické přepínání režimů
Pomocí mobilní aplikace můžete nyní také nastavovat šablony pro automatické přepínání režimů.
Mobilní aplikace umožňuje opět pouze výběr z předem nadefinovaných šablon ve webové aplikaci.
Tyto šablony vytvoříme ve webové aplikaci pod majitelským účtem, a to v sekci
Správce > Nastavení režimu > Pravidla auto přepínání

Nastavit lze pro jednotlivé dny vždy dva režimy, které se budou v daný čas automaticky posílat do
jednotky.
V mobilní aplikaci pak můžeme v detailu objektu kliknout na „tři tečky“ a poté na volbu „Auto
přepínání režimů“.

Následně vybereme požadovanou šablonu a kliknutím na název této šablony šablonu aktivujeme.

4. Přidány nové ikony pro objekty
-

Plachetnice
Kormidlo
Vodní skútr
Létající balón
Vzducholoď
Míchací stroj - beton
Skútr
Koloběžka
Kolo
Jeřáb
Pluh
Zásilka / box
Popelářské vozidlo
Vlak
Člun / loďka bez motoru
Semafor
Kombajn

5. Zrušeno promazávání dat (přihlášení) u telefonů Apple při nízké paměti telefonu
V minulosti jsme se setkávali s problémem, kdy mobilní telefony s operačním systémem iOS
promazávali paměť mobilní aplikace z důvodu zaplněného paměťového úložiště. Typicky
v případech, kdy měl telefon méně jak 1 GB volné paměti. Promazávání aplikace se projevovalo
odhlašováním uživatele. Tato „chyba“ je nyní opravena.
6. Změněna barva status baru (dle pozadí)
Nyní bylo zvoleno vhodnější pozadí pro vykreslení informaci ve status baru. Nyní jsou zvoleny
vhodnější barvy (bílá na červeném pozadí).

7. Položka „zavolejte nám“ po vzoru položky „napište nám“

Po kliknutí na položku „zavolejte nám“ se otevře obrazovka pro přímé vytáčení telefonního čísla na
dispečink. Své problémy či dotazy můžete nyní snadno vyřešit během okamžiku.

8. Tlačítko pro manuální obnovování (refresh) objektů
Pro manuální obnovení dat přibylo na hlavní obrazovce aplikace tlačítko pro obnovu objektů.

9. Podpora swipe gesta pro vyvolání bočního menu
Přidána podpora pro swipe gesta. Táhnutím zprava doleva lze vyvolat menu pro nastavení.

10. Podpora landscape mode (zobrazení na šířku)
Byla přidána podpora pro zobrazení mobilní aplikace na šířku. Toto nastavení se řídí nastavením
operačního systému Android/iOS. Pokud je automatické otáčení obrazovky povoleno, otáčí se
aplikace podle natočení telefonu.

11. Doplněn graf paliva PHM (všechny grafy jsou nyní omezeny na max. 14 dnů – možno zadat
datum od-do)
Přidán graf paliva, logika je stejná jako ve webové aplikaci
s rozlišením stavu Jízda a Parkování.
12. Grafy mají teď kompletně nové rozhraní, jsou větší a
přehlednější
Grafy nyní používají jiné uživatelské rozhraní. Lze je libovolně
přibližovat a oddalovat, posouvat a lze je zobrazit na šířku.
13. Historie jízd za více dnů (max. 14 dnů)
Data o jízdách nejsou nyní omezena pouze na jedno konkrétní
datum, ale lze vybírat z voleb Dnes, Posledních 7 dnů,
Posledních 14 dnů, popřípadě zvolit konkrétní období přímo
z kalendáře OD-DO. Jízdy jsou přehledně uskupeny po
jednotlivých dnech.

14. Podpora Street view
V případě, že používáte mapy Google, lze přetáhnutím žlutého panáčka na mapu přejít do režimu
StreetView – logika je stejná jako v případě klasických Google map na internetu.

15. Dark mode (pouze pro iOS)
Pro mobilní telefony iPhone je nyní dostupné tmavé schéma. Toto nastavení se liší systémovým
nastavením, to znamená, že pokud má uživatel v nastavení iPhonu zvoleno tmavé schéma, řídí se
tímto nastavením také mobilní aplikace a je přebarvena do černých tónů. Funkce bude v budoucnu
dostupná také pro telefony s operačním systémem Android.

16. Sumář služebních/soukromých jízd v záhlaví historie jízd
V záhlaví historie jízd je nyní zobrazen počet služebních a soukromých jízd za dané období a je
také zobrazen celkový počet najetých KM a celkový čas jízd.

17. Obarvení trasy dle nastavení uživatele, popřípadě defaultní dle rychlosti
Nyní lze v mobilní aplikaci navolit barevné schéma trasy. Defaultně je nastaveno barevné schéma
lišící se rychlostí objektu. Nyní lze v nastavení aplikace zvolit barevnost trasy bez ohledu na
rychlost. Vybírat lze ze 3 barev (červená, modrá, černá).

18. Spotřeba v detailu jízdy
V detailu jízdy lze nyní zobrazit průměrnou spotřebu paliva. Průměrná spotřeba se zobrazuje u jízd
delších než 50 km.

19. Nadmořská výška začátku a konce jízdy
Nyní zobrazujeme nadmořskou výšku u začátků a konců jízdy. Pokud se nám tato nová funkčnost
osvědčí, budeme ji nadále rozvíjet.
POZOR: Nejedná se o nadmořskou výšku zasílanou přímo fyzicky z mobilní jednotky (altitude), ale
pouze o dopočítanou nadm. výšku v dané GPS poloze (elevation). Tzn., že pokud bude například
jednotka v letadle a poletí nad Lysou Horou, nebude se zobrazovat skutečná nadmořská výška

letadla (např. 10.000 m.n.m.), ale nadmořská výška dopočítána v daném bodě na mapě, v tomto
případě tedy nadm. výška Lysé Hory (1.323 m.n.m.).

20. Nahrazen místopis SK
Nahradili jsme místopis v zahraničí, jež by měl mít přesnější data.
21. Na iPhonech je nahrazeno rozhraní pro výběr kalendáře
(od verze iOS 14 zavedli ruční zadávání čísel pomocí
klávesnice)
Je nastaveno, aby uživatel v mobilní aplikaci nemusel
zadávat data ručně pomocí klávesnice, ale lze stále
jednoduše vybírat ze seznamu.
22. Na iPhonech nyní zvuky notifikací hrají i při ztlumení
systémových zvuků

