
KAMIONIRÁNYÍTÓ RENDSZER



A piaci igényeket figyelembe véve a Nádor Rendszerház Kft. kifejlesztett egy 
olyan kamionirányító rendszert, amely zökkenőmentes és gyors telephelyi 
kommunikációt tesz lehetővé.

Bevezető



A sofőr a portán kap egy számozott személyhívót, amely a várakozás, 

illetve a telephelyen tartózkodása alatt végig nála van. 

Akár el is hagyhatja az autót, hiszen a személyhívó rendszernek 

köszönhetően akár 3-6 km-es távolságon belül bármikor elérhető. 

A személyhívó hangjelzést is ad, valamint csipog is, így akár alvás közben 

is megkapja a sofőr az értesítést.

A kiküldött üzenetek segítségével a sofőrök gyors eligazítást kapnak arra 

vonatkozóan, hogy mikor hova kell menniük.



A rendszer felépítése és működése

• személyhívó központ

• személyhívók

• kamionirányító alkalmazás

A szoftver IP hálózaton keresztül több PC-ről is működtethető párhuzamosan. Az 
alkalmazás egy központi PC-re kerül feltelepítésre, és ezen a gépen kerül 
naplózásra minden folyamat. A kliens gépekről pedig különböző jogosultságokkal 
tudják kezelni az alkalmazást az érintett kollégák.



A „szállítmányok” az alábbi folyamatokon mennek keresztül

A folyamat ábra azonban csak egy 
javaslat!
Igény esetén lehetőség van az 
alkalmazás módosítására, tovább 
fejlesztésére, hogy ezáltal a 
munkafolyamat testreszabott legyen, 
így a rendszerben dolgozó kollégák 
láthatják, irányíthatják, ellenőrizhetik 
a különböző tevékenységek 
mindenkori státuszát.



Itt mindenki saját felhasználó névvel, jelszóval tud bejelentkezni az 
alkalmazásba és a hozzá rendelt jogosultságokkal tud dolgozni.

Bejelentkezés



Kezdő képernyő
Az ablak főbb elemei:

1. GOMBSOR: itt találhatók az általános, 
nem szállítmányfüggő műveletek 
gombjai.
2. SZŰRŐ a megjelenített szállítmányok 
listájának szűkítésére szolgál
3. TÁBLÁZAT a szállítmányok főbb adatai
4. MŰVELETEK: a kiválasztott 
szállítmánnyal kapcsolatos műveletek
5. FELHASZNÁLÓ: a bejelentkezett 
felhasználó neve és szerepköre

A kezdőképernyő alján találhatók a kiválasztott szállítmánnyal végezhető 
műveletek gombjai:



Műveleti gombok

Üzenetküldés

Lehetőség van előre gyártott és 
egyedi üzenetek küldésére

Megjegyzés



Szállítmány adatainak módosítása



Szállítmány állapotváltásainak története



Kezdőképernyő felső részén található funkciógombok

Kilépés

Kijelentkezés, felhasználóváltás

Felhasználó kezelés (felhasználók módosítása, újak felvitele)

Jelszó módosítás

Névjegy (információ a programról és moduljairól)



Kezdőképernyő felső részén található funkciógombok

Személyhívók kezelése Új szállítmány felvitele



Kezdőképernyő felső részén található funkciógombok

Üzenetek kezelése
Az állapotváltásokhoz tartozó üzenetek szövegét tudjuk módosítani

Országok kezelése

Előadó
Bemutató megjegyzései
Teszt



A felhasználó a rögzített adatok alapján az alábbi képernyőt látja a 
szállítmányok adataival



Szűrési opciók

Az adatok xls és csv formátumba exportálhatók

• dátum
• szállítmány adatai
• időintervallum
• szövegrészlet



Általános funkció gombok

Ikon Felirat Feladat

Módosít

Új

Mentés

Törlés

Bezárás

Kijelölt, kiválasztott elem módosítása

Új elem létrehozása

Módosítások mentése, ablak bezárása

Kijelölt, kiválasztott elem törlése

Ablak bezárása



Általános tudnivalók a rendszerrel 
kapcsolatban

A szoftver IP hálózaton keresztül több PC-ről is működtethető párhuzamosan.
Az alkalmazás egy központi PC-re kerül feltelepítésre, és ezen a gépen kerül naplózásra
minden folyamat. A kliens gépekről pedig különböző jogosultságokkal tudják kezelni a
rendszert az érintett kollégák. Biztosítva van különböző szempontok alapján a lekérdezés,
listázás.

A személyhívó központi egység 1000 végkészülék (személyhívó) kezelésére alkalmas. A
végkészülékek számok, szöveges üzenetek fogadására egyaránt képesek.

Lehetséges szoftver környezet: Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows server, SQL

A rendszer erőforrás igénye: alap irodai PC

Karbantartási/üzemeltetési szerződés keretében a Nádor Rendszerház Kft. biztosítani tudja
a rendszer folyamatos, zökkenőmentes, akár 7x24 órás működését.



Javaslatok az alkalmazás bővítésére

 A mindenkori státuszok megjelenítésére egy távoli kijelzőn is.

 A várt teherautók adatainak feltöltése egy listából.

 Beléptető rendszerhez illetve rendszámfelismerő szoftverhez történő illesztés.

 Mérlegelő szoftverhez illesztés, adatok átvétele.

 A rendszer alkalmas csoporthívásra is, vagyis egyszerre küldhető ki riasztás az összes
személyhívóra, megoldva ezzel a gyors értesítést egy esetleges vészhelyzet, kiürítés
esetén.

 Egy GSM modul beillesztésével, ill. a szoftver módosításával - SMS üzenetek
továbbítására is alkalmassá lehet tenni a rendszert.
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