پورتال یا Platform
تخص ًرم افساری دستگاُ ردیاب ً Platform ،اهیذُ هی ضَد کِ تا ٍارد کردى آدرس
 www.hamgamgps.irدر یکی از هرٍرگرّای ایٌترًت ٍارد قسوت کٌترل ردیاب هی ضَین (ضکل
زیر)

در ایي قسوت  Pass ٍ User nameهرتَط تِ هطتریاى ٍارد هی ضَد(.تِ هطتری از طرف ضرکت
دادُ ضذُ است)
پس از هَرد قثَل ٍاقغ ضذى ٍ ، passwordارد پٌجرُ زیر هی ضَین.
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در ایي پٌجرُ ّ TABای هختلفی ٍجَد دارد کِ در اتتذا تِ تَضیح قسوت ً ، TABوایص هی پردازین.
در تخص ًوایص ( )1قسوت ٍ )2( my deviceجَد دارد کِ لیست دستگاّْای تؼریف ضذُ ترای
هطتری ًوایص دادُ هی ضَد ٍ ًیس اطالػات هرتَط تِ  ON lineیا  Off Lineتَدى آى هطخص ضذُ
است .کِ ها هی تایست دستگاُ را ّویطِ تِ ضکل  onlineهطاّذُ کٌین .تا اًتخاب دستگاُ هَرد ًظر
ٍ زدى دکوِ  ، whereهَقؼیت هکاًی دستگاُ تر رٍی ًقطِ هطاّذُ هی ضَد ٍ ًیس پٌجرُ ای تر رٍی
دستگاُ تاز هی ضَد کِ ػذد  IMEIدستگاُ ٍ ًیس ٍضؼیت دستگاُ ٍ زهاى ٍ  Position typeیا ّواى
ٍضؼیت ارتثاطی تا ضثکِ هخاتراتی یا هاَّارُ ای ًوایص دادُ هی ضَد (. )6در قسوت هقذار ضارش
تاطری ( )3هیساى ضارش دستگاُ ًوایص دادُ هی ضَد تِ طَر هثال در ضکل تاال تاتری دستگاُ 55
درصذ ضارش دارد .در قسوت سیگٌال  ،GSMهیساى قذرت سیگٌال هاَّارُ را ترای دستگاُ ًوایص هی
دّذ ( ٍ )4در قسوت هکاى کًٌَی ٍ LBSضؼیت سیگٌال هخاتراتی را ًوایص هیذّذ کِ در ضکل تاال
خاهَش هی تاضذ (.)5

در  Tabهرتَط تِ تٌظیوات دستگاُ پٌجرُ زیر هطاّذُ هی ضَد کِ ضاهل قسوت ّای هختلف هی
تاضذ.

اًتخاب دستگاُ هَرد ًظر
ًَضتي ضوارُ سین کارتی کِ در دستگاُ قرار هی گیرد

در قسوت ضوارُ سیوکارت دستگاُ  ،تا اًتخاب دستگاُ هَرد ًظرضوارُ سیوکارتی کِ در داخل
دستگاُ قرار دادُ ضذُ است را ٍارد کردُ ٍ آى را  saveهی کٌین.
در قسوت  SOS NO.settigدر ضکل زیر ضوارُ ّای  SOSدستگاُ را کِ قرار است تا آى تواس
گرفتِ ضَد ٍ تتَاى تا آى ضوارُ ّا دستگاُ را کٌترل ًوَد را هی تَاى در قسوت  Numberتؼریف
کردٍ جْت حصَل اطویٌاى از تؼریف ّ SOSا هی تَاى تر رٍی دکوِ  Acquire SOS NO.کلیک
کرد تا ضوارُ تؼریف ضذُ در دستگاُ ًوایص دادُ ضَد .

در ضکل زیر در قسوت  Family No.settingهی تَاى تر رٍی دستگاُ اساهی تِ ّوراُ ضوارُ تلفي را
ٍارد کرد.
(ّواى ّ SOS numberا ّستٌذ)

در پٌجرُ زیر ضوارُ تلفي ّایی کِ هجاز تِ ترقراری ارتثاط تا دستگاُ هی تاضٌذ را ٍارد هی کٌین کِ
اصالحا تِ آى لیست سفیذ گفتِ هی ضَد.

تا اًتخاب گسیٌِ  Hide Period settingضکل زیر هطاّذُ هی ضَد کِ در ایي قسوت هی تَاى
رٍزّا ٍ زهاًْایی کِ قرار است دستگاُ غیر فؼال تاضذ را تؼریف ًوَد اگر در قسوت Hide Status
گسیٌِ  Openرا اًتخاب کٌین قسوت  Period settingفؼال هی ضَد ٍ تا اًتخاب  Closeقسوت
 Period settingغیر فؼال هی ضَد.

تا اًتخاب گسیٌِ ٍ Restrict shut Downارد پٌجرُ زیر هی ضَین ّواًطَر کِ در ضکل زیر هطاّذُ
هی ضَد دٍ ًَع اًتخاب ترای دستگاُ ٍجَد دارد کِ تا اًتخاب گسیٌِ  Restrict shut downاجازُ
خاهَش کردى دستگاُ را ًوی دّذ ٍ تا اًتخاب گسیٌِ  cancel restricts shut Downهی تَاى
ایي حالت را کٌسل کرد(اجازُ خاهَش کردى دستگاُ دادُ هی ضَد)

در ضکل زیر هی تَاى در قسوت  Ringtone Modeتا اًتخاب دستگاُ هَرد ًظر حالت ّای ٍیثرُ ٍ
زًگ ٍ ٍیثرُ –زًگ را ترای دستگاُ اًتخاب کرد الزم تِ رکر است تا اًتخاب ّر گسیٌِ تر رٍی دکوِ
 submitتایذ کلیک کرد کِ تغییرات اػوال گردد.

در قسوت ( Ringtone settingضکل زیر ) تا اًتخاب دستگاُ هَرد ًظرصذای زًگ را از لیست
اًتخاب هی کٌین ترای ضٌیذى صذای زًگ رٍی دکوِ  Auditionکلیک کردُ ٍ پس از اًتخاب زًگ
دکوِ  submitرا هی زًین .

در قسوت ( GPS,LBS Upload intervalضکل زیر) تا اًتخاب دستگاُ هَرد ًظر هی تَاى تٌظیوات
هرتَط تِ هذت زهاى استفادُ از  GPSهاَّارُ ٍ  LBSدکل ّای هخاتراتی را تٌظین کرد تِ طَر هثال تا
قرار دادى  LBSرٍی 30دقیقِ یؼٌی دستگاُ تِ هذت  30دقیقِ هی تَاًذ دکل ّای هخاتراتی را اسکي
کٌذ ٍ اطالػات تیي دستگاُ ٍ دکل هخاترات رد ٍ تذل گردد ٍ ًیس تِ طَر هثال تا اًتخاب  10ثاًیِ
ترای  GPS Uploaud Intervalهی تَاى اطالػات هاَّارُ ای ٍ دستگاُ در فَاصل زهاًی  10ثاًیِ
تثادل گردد.

در ضکل زیر هی تَاى ترای دستگاُ هَرد ًظر رٍضي تَدى  GPSدستگاُ را تؼریف ًوَد تِ ػٌَاى هثال تا
اًتخاب  3دقیقِ  ،قسوت  GPSدستگاُ تِ هذت  3دقیقِ رٍضي هی تاضذ ٍ دستگاُ قادر خَاّذ تَد
سیگٌال هاَّارُ ای را ترای تؼییي هَقؼیت دریافت ًوایذ.

در ضکل زیر در قسوت  Advanedهی تَاى زهاًْای رٍضي تَدى ٍ کارکرد دستگاُ را تٌظین ًوَد تِ
ػٌَاى هثال هی تَاى تؼریف کرد کِ دستگاُ از ساػت  9صثح تا  13رٍز دٍضٌثِ تا جوؼِ دستگاُ
فؼال تاضذ ٍ هجذدا از ساػت  6.5تؼذالظْر رٍضي ضَد تا ساػت  12ضة.

در ضکل زیر ٍارد  ، Tabتازتیٌی هی ضَین در ایي قسوت هی تَاى تا اًتخاب دستگاُ ردیاب هَرد ًظر تا
تَجِ تِ رٍز ٍ زهاى هَرد ًظر دستگاُ را ردیاتی ًوَد .

اًتخاب دستگاُ
پس از اًتخاب تاریخ دکوِ  Playرا جْت ًوایص هیسًین

اًتخاب تاریخ

در ضکل زیر در  ،Tabهٌطقِ اهٌیتی هی تَاى تؼریف کرد دستگاُ هجاز است کِ در چِ هحذٍدُ ای
قرار تگیرد ٍ زهاًیکِ از آى هحذٍدُ تؼریف ضذُ خارج یا ٍارد گردد (قاتل ترًاهِ ریسی هی تاضذ ) پیغام
آالرم تِ ضوارُ ّای  SOSاػالم ضَد.

در قسوت  add Electronic faceهی تَاى حالت ّای هختلف را جْت دادى پیغام آالرم تِ SOS
تؼییي کرد .تا کلیک تر رٍی دکوِ  careateهی تَاى حالت جذیذی را تٌظین ًوَد.
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ّواًطَر کِ در ضکل تاال دیذُ هی ضَد هی تَاى یک ترًاهِ جْت هحذٍدیت ّا تؼریف کرد در قسوت
 1هی تَاى اسن ترًاهِ را ٍارد کرد در قسوت  2هی تَاى هحذٍدُ هجاز را تر حسة هتر تؼییي ًوَد در
قسوت  3تؼییي

هی کٌین کِ آالرم دستگاُ تِ پَرتال ارسال ضَد یا تِ ضکل  smsتِ ضوارُ ّای

 SOSارسال گردد .در قسوت  4هیتَاى تؼییي کرد کِ اگراز هحذٍدُ تؼییي ضذُ خارج ضَد ٍ یا تِ
هحذٍدُ تؼییي ضذُ ٍارد گردد آالرم ارسال گردد ( ) Fenceیا زهاًیکِ ٍارد هحذٍدُ تؼییي ضذُ هی
ضَد ( )IN Fenceآالرم را ارسال کٌذ ٍ یا زهاًیکِ از هحذٍدُ خارج ضَد (  (out Fenceآالرم
خرٍج از هحذٍدُ را ارسال ًوایذ.
در ضکل زیر تا ٍارد ضذى تِ  ٍ Alarm message ،Tabاًتخاب دستگاُ هَرد ًظر زهاى ّا ٍ هکاى
ّایی کِ دستگاُ پیغام خطا یا آالرم هی دّذ ٍ ًیس ػلت آى را هی تَاى هطاّذُ کرد .تِ طَر هثال
دستگاُ  07264در تاریخ  ٍ 2016/11/02ساػت  20:45تِ ػلت خاهَش ضذى  SMSآالرم تِ
پَرتال دادُ ضذُ است.

در  ،TABتٌظیوات کارترّ ،واًطَر کِ در ضکل زیر هطاّذُ هی ضَد قسوت ّای هختلفی ٍجَد دارد
در تخص  Basic settingهی تَاى هطخصات هطتریاى را ٍارد کرد کِ قسوت  Accountآى تَسط
ضرکت تؼریف ضذُ است ٍ ایي قسوت غیر قاتل تغییر هی تاضذ.

در قسوت  Chang Passwordهی تَاى پسَرد را تغییر داد(.ضکل زیر)

در قسوت  Modify Deviceهی تَاى ترای دستگاُ اسوی اًتخاب کرد ٍ هَقؼیت هکاًی دستگاُ را
تٌظین ًوَد(.ضکل زیر)

ٍ جْت تستِ ضذى پٌجرُ پَرتال تر رٍی  Exit ، TABکلیک هی کٌین.

