ΟΓΗΓΙΔ ΤΝΓΔΗ ΚΔΝ-M11A & KEN-Μ12Α
ΜΔ WEB PLATFORM

www.gpstrackerxy.com
1. Δπηιέμηε ηνλ SERVER No 3

2. Register: Απηή ε δηαδηθαζία γίλεηαη κόλν ηελ πξώηε θνξά γηα λα θαηαρωξεζεί ε ζπζθεπή ζηνλ
Server θαη λα δεκηνπξγήζεηε ηνπο πξνζωπηθνύο θωδηθνύο ζαο.

ΠΡΟΟΥΗ: Δ ΑΤΣΟ ΣΟ ΣΑΓΙΟ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΔΙΣΔ ΙΓΟΤΡΟΙ ΣΙ ΘΑ ΓΡΑΦΔΣΔ.
ΤΝΗΣΑΣΔ ΠΡΧΣΑ ΝΑ ΓΡΑΦΔΣΔ Δ ΔΝΑ ΥΑΡΣΙ ΣΟ USER ID & ΣΟ PASSWORD ΠΟΤ ΘΔΛΔΣΔ.
Η ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΚΧΓΙΚΟΠΟΙΔΙ ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΣΟΤ ΚΧΓΙΚΟΤ Α ΑΚΡΙΒΧ ΟΠΧ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΣΔ
(ΚΔΦΑΛΑΙΑ, ΜΙΚΡΆ, ΑΡΙΘΜΟΤ) ΤΝΔΠΧ ΓΙΑΣΗΡΗΣΔ ΣΗΝ ΙΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΟΣΑΝ ΘΑ ΚΑΝΔΣΔ LOGIN.
Δ ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΠΟΤ ΞΔΥΑΔΣΔ ΣΟΤ ΚΧΓΙΚΟΤ Α (USER ID & PASSWORD) ΓΔΝ ΤΠΑΡΥΔΙ
ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΑ ΑΝΑΚΣΗΗ. Δ ΑΤΣΗ ΣΗΝ ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΘΑ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΗΟΤΜΔ ΜΔ ΣΑ
ΚΔΝΣΡΙΚΑ ΣΗ KENTALL ΓΙΑ ΓΙΑΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ACCOUNT ΚΑΙ ΝΑ ΞΑΝΑΓΗΜΙΟΤΡΓΗΟΤΜΔ ΝΔΟ ACCOUNT
ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΡΥΗ. ΑΤΣΗ Η ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΑΙΣΔΙ 7-10 ΜΔΡΔ.
Δηζάγεηε ζην 1ν πεδίν ην ΜΟΝΑΓΙΚΌ User ID (User Name) πνπ ζέιεηε (Π.ρ ATSMOTO)
Δηζάγεηε ζην 2ν πεδίν ην πξνζωπηθό ζαο Password πνπ ζέιεηε (Π.ρ. 2102832104 ή ATS moto1 θιπ)
Δηζάγεηε ζην 3ν πεδίν μαλά ην Password ζαο γηα επηβεβαίωζε.
Δηζάγεηε ζην 4ν πεδίν ην ΙΜΔΙ ηεο ζπζθεπήο ζαο θαη παηήζηε SAVE
εκ. Σν ΙΜΔΙ αλαγξάθεηαη ζηελ κνλάδα. Αλ ε κνλάδα είλαη ήδε εγθαηεζηεκέλε ζηείιηε SMS ζηελ θάξηα SIM ηεο
κνλάδαο ην θείκελν ‘’ imei123456 ‘’ θαη ε ζπζθεπή ζα ζαο απαληήζεη κε ην ΙΜΔΙ ηεο.

Αλ όια έρνπλ εηζαρζεί ζωζηά εκθαλίδεηαη ε επηβεβαίωζε από ηελ πιαηθόξκα

Σώξα κπνξείηε λα ζπλδεζείηε κε ηνπο πξνζωπηθνύο ζαο θωδηθνύο θαη λα θαηαρωξήζεηε ην ή ηα νρήκαηα ζαο.

3. Login
Εηζάγεηε ηνπο δηθνύο ζαο θωδηθνύο πξόζβαζεο User ID (User) & Password

ε απηή ηελ θάζε δελ είλαη αθόκα ελεξγνπνηεκέλε ε ζύλδεζε ηεο ζπζθεπήο κε ηελ πιαηθόξκα απιά δεκηνπξγήζακε έλα
πξνζωπηθό ινγαξηαζκό πξόζβαζεο.
Επηιέμηε από ην νξηδόληην menu >>> System Settings >>>>>>Terminal Management.

Θα αλνίμεη ε ζειίδα δηαρείξηζεο νρεκάηωλ.
Εδώ ζα πξνγξακκαηίζνπκε ην νρεκα καο.
Παηάκε ην ADD

ην πξώην πεδίν βάδνπκε ην ΘΜΕΘ ηεο ζπζθεπήο καο
Σν ΙΜΔΙ αλαγξάθεηαη ζηελ κνλάδα. Αλ ε κνλάδα είλαη ήδε εγθαηεζηεκέλε ζηείιηε SMS ζηελ θάξηα SIM ηεο
κνλάδαο ην θείκελν ‘’ imei123456 ‘’ θαη ε ζπζθεπή ζα ζαο απαληήζεη κε ην ΙΜΔΙ ηεο.
ην 2ν πεδίν γξάθνπκε ην νλνκα ηνπ νρήκαηνο καο (Πρ. Car, VW Golf, NC-750 θιπ)

ην 3ν πεδίν επηιέγνπκε ην είδνο ηνπ νρήκαηνο

ην 4ν πεδίν αθήλνπκε ηελ επηινγή Track.
ην 4ν πεδίν ην αθήλνπκε θελό.

Αθνύ νινθιεξώζνπκε παηάκε ην v
Η πιαηθόξκα καο επηβεβαηώλεη κε Save OK

Κιείλνπκε ηελ ζειίδα από ην Υ

Εκθαλίδεηαη ε αξρηθή ζειίδα δηαρείξηζεο.
Σν όρεκα καο εκθαλίδεηε δεμηά ζηελ ιίζηα νρεκάηωλ (ζην παξάδεηγκα ην όρεκα «ΜΟΣΟ»

ε απηή ηελ θάζε πξέπεη λα θάλνπκε ηηο απαξαίηεηεο ξπζκίζεηο ζηελ ζπζθεπή καο ώζηε λα αξρίζεη λα επηθνηλωλεί κε ηελ
πιαηθόξκα .

3. Ρύζκηζε ηεο ζπζθεπήο γηα ζύλδεζε κε ηελ web platform.
Σνπνζεηνύκε ηελ θάξηα SIM ζηελ ζπζθεπή ΚΕΝ-Μ11 ή ΚΕΝ-Μ12Α, θαη ηελ έρνπκε ζπλδένπκε κε ηελ ηξνθνδνζία ξεύκαηνο
Η ζπζθεπή πξέπεη είλαη ζε αλνηθηό ρώξν λα ’’βιέπεη’’ νπξαλό….
Α. ηέιλνπκε κε SMS από ην θηλεηό καο πξνο ηελ θάξηα SIM πνπ έρνπκε ηνπνζεηήζεη ζηε ζπζθεπή ηηο παξαθάηω 3 εληνιέο :

Αλ ή θάξηα SIM είλαη INTERTELECOM ζηέιλνπκε :
ΕΝΣΟΛΗ SMS

SMS 1

GPRS123456

SMS 2
SMS 3

APN123456 globaldata
adminip123456 104.250.138.146 9000

ΑΠΑΝΣΗΗ ΤΚΕΤΗ

GPRS OK
APN OK
adminip ok”

Αλ ή θάξηα SIM είλαη COSMOTE ζηέιλνπκε :
ΕΝΣΟΛΗ SMS

SMS 1

GPRS123456

SMS 2
SMS 3

APN123456 internet
adminip123456 104.250.138.146 9000

ΑΠΑΝΣΗΗ ΤΚΕΤΗ

GPRS OK
APN OK
adminip ok”

Πξνζνρή ζηα θελά είλαη απαξαίηεηα

Αλ ή θάξηα SIM είλαη VODAFONE ζηέιλνπκε :
ΕΝΣΟΛΗ SMS

SMS 1
SMS 2
SMS 3

GPRS123456
APN123456 internet.vodafone.gr
ή
APN123456 webonly.vodafone.gr
adminip123456 104.250.138.146 9000

ΑΠΑΝΣΗΗ ΤΚΕΤΗ

GPRS OK
APN OK
adminip ok”

Πξνζνρή ζηα θελά είλαη απαξαίηεηα

Αλ ή θάξηα SIM είλαη WIND ζηέιλνπκε :
ΕΝΣΟΛΗ SMS

SMS 1
SMS 2
SMS 3

GPRS123456
APN123456 gnet.b-online.gr ή
APN123456 gint.b-online.gr
adminip123456 104.250.138.146 9000

Πξνζνρή ζηα θελά είλαη απαξαίηεηα

ΑΠΑΝΣΗΗ ΤΚΕΤΗ

GPRS OK
APN OK
adminip ok”

Αθνύ ζηείινπκε ηηο παξαπάλω ξπζκίζεηο αλάινγα κε ηνλ πάξνρν ειέγρνπκε ζηελ πιαηθόξκα αλ έρεη ζπλδεζεί ε ζπζθεπή καο .
Θα πξέπεη αξηζηεξά από ην όλνκα ηνπ νρήκαηνο καο λα έρεη πξάζηλε έλδεημε

Tώξα ε ζπζθεπή καο είλαη on line κε ηελ πιαηθόξκα θαη κπνξνύκε λα θάλνπκε θάπνηεο επη κέξνπο ξπζκίζεηο.
Ρύζκηζε εζωηεξηθνύ ξνινγηνύ ζπζθεπήο.
Επηιέγνπκε από ην κελνύ “ Terminal Control >> Terminal Time
Επηιέγνπκε ην +2 (Ζώλε ώξαο +2)

Ρύζκηζε ζπρλόηεηαο ελεκέξωζεο πιαηθόξκαο (όζν πην κηθξόο ρξόλνο ζεκαίλεη πεξηζζόηεξε ρξήζε data ηεο θάξηαο SIM άξα
κεγαιύηεξε ρξεκαηηθή θαηαλάιωζε πληζηάηε λα κελ επηιέγεηε κηθξόηεξν ρξόλν από 30 δεπηεξόιεπηα ).
Επηιέγνπκε από ην κελνύ “ Terminal Control >> Track >> By Time >> 30 seconds”

Σώξα ζην ράξηε ην όρεκα καο έρεη κεηαθεξζεί ζηελ πξαγκαηηθή ηνπ ζέζε. θαη ζην παξάζπξν πάλω από ην όρεκα ζα αλαθέξεη ηελ
ώξα θαη ηα ιεπηά ηεο ηειεπηαίαο ελεκέξωζεο.
Παξάδεηγκα:

Από απηή ηελ ζηηγκή ην όρεκα είλαη ζπλδεδεκέλν κε ηελ πιαηθόξκα θαη ζα δείρλεη ηελ πξαγκαηηθή ηνπ ζέζε.
Πξόζβαζε από θηλεηό Android ή iPhone
Καηεβάζηε ηελ εθαξκνγή : TRACKER HOME” από ην αληίζηνηρν STORE.
Εηζάγεηε ηνπο θωδηθνύο ζαο θαη ζπλδεζείηε

6.40.6.2.login in and use the mobile APP

1. Filling the registered user
ID and password

2. Choose the
right server
3. Click”login”

4.click “the online
operate the device

device” to

