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Pridelenie šoféra do vozidla, kde nie je prepojenie na tachograf: 
 

 

1. vyberieme požadované vozidlo 
 

2. Klikneme na meno šoféra, alebo RFID 
identifikátor, alebo na text 
neprihlásený šofér pre otvorenie 
zoznamu šoférov 

 
Alternatívne sa do zoznamu šoférov dostaneme 
aj cez menu VPRAVO HORE – MOŽNOSTI: 
 

 
 
 
POZOR: šoféra je možné zmeniť len ak je 
vozidlo ONLINE – teda ČERVENÝ alebo 
ZELENÝ špendlík 

 
3. V zozname vozidiel si DOLE VĽAVO skontrolujme, či máme vybrané požadované vozidlo: 

 

 
 
Tu máme aj ďalšiu možnosť Odhlásiť šoféra z vozidla kliknutím na tlačidlo. 
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4. Nájdeme v zozname vodičov požadované ho šoféra a klikneme na ikonku zeleného AUTA: 
 

 
 
Po správnej zmene vozidla, sa nové meno zobrazí po niekoľkých sekundách aj v detailoch 
v zozname vozidiel. Prosím skontrolovať. Ak je vozidlo napojené na tachograf, tak údaj z neho 
má prioritu a pri najbližšom zapnutí zapoľovania sa vyčíta údaj z tachografu. 
 
 
Zasielanie SMS správ so súradnicami pre navigáciu: 
 

1. Musíme ku každému šoférovi uložiť telefónne číslo do evidencie v zozname šoférov 
 

 
 
Zadať číslo v medzinárodnom tvare a dať Uložiť ako šoféra ... 
Keď máme poukladané telefónne čísla šoférov – už sa k tomuto vracať nemusíme. 
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2. Vyberieme si vozidlo a zvolíme zobraziť ONLINE MAPU 
3. Klikneme pravým tlačidlom na miesto na mape – prenesú sa nám súradnice do políčka 

 

 
 

4. Môžeme, ale nemusíme si vygenerovať trasu na miesto zadaných súradníc kliknutím 
na prvé tlačidlo za políčkom, kde sú vypísané súradnice 

 

 
 

5. Pre odoslanie SMS správy klikneme na posledné tlačidlo a skontrolujeme či text 
obsahuj linku na Google Maps – kliknutí na OK sa správa odošle 
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ÚSPEŠNÉ ODOSLANIE SMS správy s pozíciou: 
 

 
 
NEÚSPEŠNÉ ODOSLANIE SMS správy s pozíciou: 
 

 
 
Ak nebolo nájdené telefónne číslo šoféra, SMS sa neodošle !!! 
 
Pozor aby bola SMS odoslaná ako cieľ navigácie, musia byť v políčku vyplnené súradnice, 
akýkoľvek iný text bude odoslaný len ako textová SMS správa – môžete zaslať aj inštrukcie …. 
 
Vyskúšajte si pod niektorého šoféra zadať svoje tel. číslo a odoslať si SMS na skúšku. 


