Navigasjon

Systemstatus

Trykk på funksjonsknappen Navigasjon i startbildet, åpner navigasjonsmenyen. Hvis ikke navigasjon er aktivert heter kappen Destinasjon.

Nede i høyre hjørne vises systemstatus med oversikt over tid og tilkoblinger.
Trykk i feltet for å åpne informasjonsvindu med utfyllende beskrivelse av
systemstatus.
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Menylinje

Funksjonsknapper
for kartvalg

Programversjoner er listet nederst og oppgis ved kontakt med Locus support

Statuslinje for navigasjon
og tilkobling

Systemstatus
Navigasjonsmeny
Navigere til
aktivt oppdrag
Finn POI

Starter navigasjon til aktivt oppdrag. I kartet tegnes
kjørerute og kjøreanvisning angis
Åpner liste over punkter av interesse

Finn adresse
Volum

Åpner vindu for adressesøk
Tale for navigasjon er standard AV. Når talevolum
aktiveres vises informasjonstekst med valgt lydstyrke,
f.eks.«Talevolum er satt til 30%»
NB! Hvis lydvarsel ved oppdrag er aktivert gjelder angitt
volum også for lydvarsel. Ekstra varsel om dette vises.
Stopper navigasjon, og setter eventuelt gjeldende
oppdrag som destinasjon.

Stopp
navigasjon

Kommunikasjon OK, eller ingen kommunikasjon. Bokstav
angir G for GSM.
GPS OK, usikker, eller ingen GPS
Tilkobling til Corpuls eller MobiMed OK, eller ikke tilkoblet
Tilkobling til SOTI (programoppdatering og support).
Tilkoblet, midlertidig frakoblet, frakoblet over 48 timer

Hovedmeny

TransMobile 7 er designet for å trykke direkte på skjermen for å aktivere
handlinger; alt fra å sende statusmeldinger, åpne oppdrag, til å navigere i
kartet. Kartvindu er startbilde for TransMobile 7:




menylinje i toppen for status, oppdragsinformasjon og hovedmeny
statuslinje i bunn med navigasjons- og tilkoblingsinformasjon
funksjonsknapper for kartvalg på høyre siden

Egen posisjon vises som farget pil, der pilspissen angir kjøreretningen.
Sirkel rundt pil angir posisjonens nøyaktighet. Klikk på gjeldende gatenavn i
midten av statuslinjen for å vise koordinater på din egen posisjon.

Hovedmeny har funksjoner som vist og beskrevet under.
Tilgjengelige funksjoner har grå bakgrunnsfarge.

For navigasjon til selvvalgt punkt; Trykk og hold på ønsket punkt i kartet i
2 sekunder; velg Kjør! fra dialogboksen som åpnes for å starte navigasjon.

Kartfunksjoner
Kartnavigasjon
Kartrotasjon av/på

Adressesøk

Zoom inn

Søk opp adresse eller stedsnavn, og naviger til denne/dette. Nyttig funksjon
for å finne fram til riktig sted i tilfeller der kommunikasjon er brutt. Fylke er
valgt ut fra ressursens nåværende posisjon. Søkefeltet filtrerer etter hvert
som tegn skrives inn. Velg ønsket adresse, se resultat i kartet, og start
navigasjon.

Zoom ut
Endre perspektiv mellom 2D og 2,5D
Kartmodus; funksjoner for oppdatering av kart
Hovedmeny
Melding

Åpner liste over mottatt meldinger

Dokumenter
Andre ressurser

Åpner liste over dokumenter
Viser andre ressurser i kartet

Lås skjerm

Aktiverer skjermbeskyttelse, evt. låsing dersom
oppstartskode er definert
Minimerer TransMobile 7, og viser skrivebordet.
Funksjonen er kun tilgjengelig for utvalgte enheter.
Slå av, start maskin på nytt, eller avslutt program
Innstillinger; Pålogg for systemadministrator

Vis skrivebord
Avslutt

Kartmodus; funksjoner for automatisk oppdatering av kart
Panorer kart, trykk og hold i kartet for å
navigere til selvvalgt punkt

Lukk hovedmeny
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Vis destinasjon
Vis destinasjon og bil
Vis egen posisjon
Valgt funksjon er visualisert med grå
bakgrunnsfarge

Kartografi

Oppdrag

Oppdragsvindu

Kartografi for etablerte bygg og anlegg vises som flater med ulike fargekoder

Ved mottak av nytt oppdrag åpnes varslingsvindu, som inneholder utdrag av
oppdragsinformasjon. Meld status Rykker ut for å aktivere oppdraget.

For å tydeliggjøre oppdateringer og nye opplysninger om oppdraget, har
oppdatert informasjon gul tekst

Nytt oppdrag har gul oppdragstekst. I kartet vises egen posisjon og
hendelsesadresse når Rykk ut er sendt.

For god oversikt har oppdateringer og nye
opplysninger gul tekst
Nytt oppdrag har
gul tekst
- trykk i feltet for å
åpne oppdraget

Bygg/Anlegg
Industri, lager
Bolig, garasje, uthus, hytte

Når oppdragsadresse trykkes, åpnes oppdragsposisjon:

Landbruk, fiskeri
Kommersielt, ikke industri
Samferdsel, kommunikasjon

Vis bil og oppdrag er
automatisk aktivert når
status Rykk ut er sendt

Skole, forskning, kultur
Helse, fengsel, beredskap

Statusmeldinger
Trykk på knappen Status åpner vindu for å sende status til sentralen; neste
logiske status vises:

Oppdragsvindu inneholder oppdragsinformasjon mottatt fra sentralen.
Menylinjen i toppen har funksjonsknapper for å sende ny status, se
oppdragslisten og fra den evt. veksle til et annet oppdrag, slette gjeldende
oppdrag, og lukke for å returnere til kartvindu.

Forslag til neste
status vises når
ny status skal
sendes

Posisjonsdialog for oppdragssted.
Endre referanseformat ved å trykke i scrollbar
Når oppdragsbildet lukkes vises nå både bilens posisjon og
oppdragsposisjon i kartet. Visning kan endres ved å trykke funksjonsknapp
for Kartmodus.
Eksemplet viser navigasjon til aktivt oppdrag og følg bil aktivert, gul
oppdragstekst indikerer at oppdrager et oppdatert med nye opplysninger:

Oppdragsvindu med
oppdragsinformasjon
Funksjonsknapper har
grå bakgrunnsfarge

Når status sendes til sentral vises overføringsinformasjon øverst til venstre:
Statusmeldinger
Gul tekst: statusmelding sendes til sentralen
Hvit tekst: statusmeldingen er levert til sentralen, og
tidspunkt for status vises
Rød tekst: statusmelding ble ikke levert.
Om ønskelig, må ny statusmelding sendes på nytt
Normalt går det noen sekund å få levert status.

Oppdragsinformasjon
Oppdragssymbol med oppdragsnummer
Informasjonsfelt med oppdragstype og
tilleggsinformasjon
Oppdragsadresse. Trykk for å vise
oppdragsposisjon i ønsket referanseformat.
Pasientinformasjon
Innringerinformasjon
Andre ressurser på oppdraget
Trykk for å vise ressursene i kartet

Etter at status Fremme er sendt, avsluttes eventuell navigasjon
automatisk. Når status Avreist er sendt vises leveringsadresse istedenfor
henteadresse.
Trykk i adressefeltet i statuslinjen åpner posisjonsdialog, som viser egen
posisjon i ønsket referanseformat.

