QR-PATROL
ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Web Εφαρμογή

A guard tour system

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ
ΓΙΑ ΤΟ QR-PATROL
To QR-Patrol είναι ένα καινοτόμο σύστημα παρακολούθησης περιπολιών
και φυλάξεων, που βοηθά τις εταιρείες Security να διαχειρίζονται τους
φύλακες και τους μοναχικούς εργαζόμενους τους από απόσταση, σε
πραγματικό χρόνο και να έχουν τον πλήρη έλεγχο όλων των περιπολιών
τους, σε οποιοδήποτε σημείο ανά τον κόσμο.

Η ασφάλεια είναι τόσο απλή
όσο η αλφαβήτα.
Το QR-Patrol απαλλάσσει τους φύλακες και τους μοναχικούς
εργαζόμενους από καθημερινές χρονοβόρες εργασίες, όπως τη
συμπλήρωση έντυπων αναφορών και τις συχνές τηλεφωνικές κλήσεις
προς το κέντρο ελέγχου, που πολλές φορές δημιουργούν σύγχυση και
ασυνεννοησία.
Όλη η διαδικασία είναι πλέον αυστηρά καθορισμένη με βάση το
λογισμικό και μόνο απλές κινήσεις απαιτούνται προκειμένου να έρθει εις
πέρας η φύλαξη κάθε ξεχωριστής περιοχής με απόλυτη επιτυχία. Οι
φύλακες και οι μοναχικοί εργαζόμενοι μπορούν πλέον να στείλουν άμεσα
αναφορές συμβάντων και να ολοκληρώσουν περιπολίες κάνοντας χρήση
των πιο καινοτόμων τεχνολογιών.

Μην μαθαίνετε την ασφάλεια από
ατύχημα.
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Γενικές πληροφορίες
Το QR-Patrol είναι το Νο1 online σύστημα διαχείρισης φυλάξεων και περιπολιών
στην αγορά συστημάτων ασφαλείας. Η χρήση του QR-Patrol παρέχει στις εταιρείες
ασφάλειας τη δυνατότητα βελτίωσης των υπηρεσιών που παρέχουν στους πελάτες
τους μέσω «έξυπνων» λύσεων.
Κάποια κύρια χαρακτηριστικά του QR-Patrol:
Χρήση σε συσκευές νέας γενιάς (Android , iOS)
Ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο
Cloud σύστημα- Καμία απαίτηση σε υποδομή hardware, ελαχιστοποίηση
κόστους.
Άμεσες αναφορές ενεργειών και καταγραφή ιστορικού.
Παρακολούθηση θέσης μέσω GPS

Ας ξεκινήσουμε...
Κατεβάστε την εφαρμογή QR-Patrol στα smartphone των φυλάκων σας
από το αντίστοιχο marketplace:
Download from

Download from

APP STORE

GOOGLE PLAY

Και συνδεθείτε με τα στοιχεία εισόδου σας (ID φύλακα και PIN εάν υπάρχει). Eίστε έτοιμοι
να ξεκινήσετε με τη mobile εφαρμογή του QR-Patrol! Συνδεθείτε στη web εφαρμογή
ακολουθώντας το σύνδεσμο https://followmystaﬀ.com/
Για δωρεάν δοκιμή του συστήματος πατήστε “Free Test” ή επικοινωνήστε μαζί μας
στο sales@qrpatrol.com
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Είσοδος/Εγγραφή
Με την εκκίνηση του https://followmystaﬀ.com,
θα εμφανιστεί η οθόνη εισόδου – αν έχετε ήδη
λογαριασμό, εισάγετε τα στοιχεία εισόδου σας
στα αντίστοιχα πεδία για να κάνετε είσοδο στη
web εφαρμογή.
Σε περίπτωση που θέλετε να δοκιμάσετε δωρεάν
το σύστημα QR-Patrol, πατήστε το κουμπί «Free
Test» και θα συνδεθείτε αμέσως στη web
εφαρμογή ως demo χρήστης.
Εάν έχετε αγοράσει κάποιο QR-Patrol πλάνο και
θέλετε να εγγραφείτε στο σύστημα, πατήστε στο
κουμπί «Sign Up».

Στην επόμενη σελίδα, θα σας ζητηθεί να εισάγετε
τον Σειριακό Αριθμό σας.
Ο Σειριακός Αριθμός θα σας αποσταλεί αυτόματα
μέσω email μετά την ολοκλήρωση της αγοράς
του QR-Patrol πλάνου σας μέσω του e-shop.

Στην επόμενη σελίδα μπορείτε να
συμπληρώσετε τα στοιχεία της
Εταιρείας σας (όνομα χρήστη, email,
ζώνη ώρας κτλ.).
Για την ασφάλειά σας, επιλέξτε έναν
ισχυρό κωδικό πρόσβασης για το
λογαριασμό σας.
Αφού συμπληρώσετε τα στοιχεία σας,
πατήστε το κουμπί «Δημιουργία
Λογαριασμού» - είστε έτοιμοι να
συνδεθείτε στη web εφαρμογή
χρησιμοποιώντας τα στοιχεία εισόδου
που δηλώσατε!
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Events Browser
Με την είσοδό σας στην web εφαρμογή, έχετε πλέον πλήρη πρόσβαση στις λειτουργίες του
QR-Patrol. Η αρχική οθόνη της εφαρμογής αποτελείται από όλα τα απαραίτητα εργαλεία για να
διαχειριστείτε εύκολα τις περιπολίες σας, καθώς και για γρήγορη επισκόπηση των περιστατικών
σας.

Στο πάνω μέρος της εφαρμογής βρίσκεται η βασική γραμμή εργαλείων, η οποία παρέχει τις
ακόλουθες επιλογές:
Εταιρεία: Περιλαμβάνει επιλογές σχετικές με την σας (υποκαταστήματα, χρήστες, κτλ.)
Πελάτες: Η λίστα των πελατών σας και των τοποθεσιών τους
Διαδρομές: Οργάνωση των Προγραμμάτων για τις περιπολίες σας
Αναφορές: Εξαγωγή & αποστολή διαφόρων αναφορών, με χρήση προηγμένων φίλτρων
BI: Δημιουργία αναφορών προσαρμοσμένων στις ανάγκες σας & αυτόματη αποστολή τους σε
διάφορους παραλήπτες
Actions Log: Αρχείο καταγραφής ενεργειών των χρηστών της web εφαρμογής
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Events Browser
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Βασική Γραμμή Πλοήγησης

Βοήθεια / Ρυθμίσεις

Περιλαμβάνει όλα τα κύρια μενού του QR-Patrol, όπως Εταιρεία, Πελάτες, Διαδρομές και
Αναφορές.

Επιλέξτε σε ποια από τις πάνω από 20
διαθέσιμες γλώσσες θα εμφανίζεται η web
εφαρμογή σας (Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά,
Γερμανικά κ.α.), αλλάξτε τα στοιχεία εισόδου
σας και κάντε αναβάθμιση του πλάνου σας.

Ενότητα Φύλακες

Ενότητα Περιπολίες

Επιλέξτε τους φύλακες για τους οποίους
θέλετε να ελέγξετε τις περιπολίες, ή για να
λάβετε συγκεκριμένη δράση (π.χ. εύρεση
τοποθεσίας φύλακα, αποστολή μηνύματος
κτλ.)

Δείτε όλες τις περιπολίες για τους
επιλεγμένους φύλακες, φιλτράροντας ανά
ημερομηνία, πελάτη, τοποθεσία και εξάγετε
αναφορές σε Excel και PDF.

Χάρτης

5

6

Παρακολουθήστε όλες τις κινήσεις των
φυλάκων στον χάρτη ή επιλέξετε μια
συγκεκριμένη περιοχή για να δείτε όλες τις
κινήσεις τους στην περιοχή αυτή.
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Ενότητα Συμβάντων
Δείτε περισσότερες πληροφορίες για τα
καταχωρημένα συμβάντα όπως την
τοποθεσία τους, τις φωτογραφίες ή φωνητικά
μηνύματα που μπορεί να περιέχουν καθώς και
τυχόν αναφορές που κατέγραψαν οι φύλακες.
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Πληροφορίες Εταιρείας
Για να ξεκινήστε με τον λογαριασμό σας, πατήστε το κουμπί «Εταιρεία» στην βασική γραμμή
πλοήγησης – θα εμφανιστεί μια αναπτυσσόμενη λίστα με τις παρακάτω επιλογές:
Events Browser

Περιστατικά

Πληροφορίες Εταιρείας

Custom Χάρτες

Υποκαταστήματα

Φόρμες

Χρήστες

Κουμπιά SOS

Φύλακες

Trail Guards

Σημεία Ελέγχου

Πατώντας την επιλογή «Πληροφορίες Εταιρείας» μπορείτε να δείτε κάποιες βασικές πληροφορίες
και στοιχεία που αφορούν την Εταιρεία σας. Πατήστε «Επεξεργασία» για να αλλάξετε τις βασικές
πληροφορίες για την Εταιρεία σας.
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Υποκαταστήματα
Για να ελέγξετε τα υποκαταστήματα της Εταιρείας σας πατήστε το «Εταιρεία», πάνω
αριστερά στην οθόνη, και επιλέξτε το «Υποκαταστήματα».
Θα εμφανιστεί η ακόλουθη σελίδα:

Ο πίνακας που εμφανίζεται αποτελείται από μία γαλάζια γραμμή εργαλείων (Προσθήκη
Υποκαταστήματος, Επεξεργασία, Αφαίρεση και Αναζήτηση) και μια λίστα με τα υποκαταστήματα
της Εταιρείας σας.

Προσθήκη Υποκαταστήματος
Πατώντας το «Προσθήκη Υποκαταστήματος»
θα εμφανιστεί μια νέα σελίδα (βλ. δεξιά).
Συμπληρώστε τα στοιχεία για το νέο
Υποκατάστημα και πατήστε το κουμπί
«Επιβεβαίωση». Αφού ολοκληρώσετε την
προσθήκη, το νέο Υποκατάστημα θα
εμφανίζεται στην λίστα «Υποκαταστήματα».
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Υποκαταστήματα
Επεξεργασία Υποκαταστήματος
Για να επεξεργαστείτε τα στοιχεία ενός υποκαταστήματος, επιλέξτε το από τη λίστα
«Υποκαταστήματα» και πατήστε το κουμπί «Επεξεργασία». Θα εμφανιστεί μια νέα σελίδα, που
περιλαμβάνει 5 πίνακες:
- Πληροφορίες: γενικές πληροφορίες για το Υποκατάστημα
- Χρήστες: λίστα με τους Χρήστες που ανήκουν σε αυτό το Υποκατάστημα
- Πελάτες: λίστα με τους Πελάτες που ανήκουν σε αυτό το υποκατάστημα
- Σημεία Ελέγχου: λίστα με τα σημεία ελέγχου που ανήκουν στο Υποκατάστημα
- Φύλακες: λίστα με τους Φύλακες που ανήκουν στο Υποκατάστημα
Μπορείτε να επεξεργαστείτε τα στοιχεία στο πίνακα «Πληροφορίες», καθώς επίσης να
διαχειριστείτε τις λίστες που σχετίζονται με τους Χρήστες/Πελάτες/ Σημεία Ελέγχου/Φύλακες.
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Για παράδειγμα: Πατήστε το εικονίδιο γραναζιού πάνω δεξιά από τον πίνακα «Πελάτες». Θα
εμφανιστεί μια νέα σελίδα (βλ. κάτω) που θα περιέχει:
Μια λίστα με Πελάτες που ανήκουν σε αυτό το Υποκατάστημα (πάνω μέρος του
πίνακα)
Μια λίστα με διαθέσιμους Πελάτες (κάτω μέρος του πίνακα)
Αναθέστε έναν Πελάτη στο υποκατάστημά σας τσεκάροντας το αντίστοιχο πλαίσιο ελέγχου.
Σημείωση: Το γκρι βέλος που δείχνει προς τα επάνω πρέπει πλέον να έχει γίνει πράσινο.
Πατώντας το πράσινο βέλος, ο Πελάτης εμφανίζεται στην λίστα των Πελατών που ανήκουν
στο Υποκατάστημα. Με τον ίδιο τρόπο μπορείτε να αφαιρέσετε Πελάτες από την λίστα με
τους Πελάτες που ανήκουν στο Υποκατάστημα πατώντας το μπλε βέλος.

Με τον ίδιο τρόπο μπορείτε να διαχειριστείτε την λίστα με τους Χρήστες/Σημεία
Οι Πελάτες μπορούν να συνδεθούν με τα δικά τους στοιχεία εισόδου και
να παρακολουθήσουν τις ενέργειες των φυλάκων που έχουν γίνει (μόνο)
στις δικές τους τοποθεσίες.
** ΣΗΜΕΙΩΣΗ
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Αφαίρεση Υποκαταστημάτων

Για να αφαιρέσετε ένα υποκατάστημα πρέπει πρώτα να επιλέξτε ένα από την λίστα με τα
υποκαταστήματα της Εταιρείας σας.
Αφού επιλέξετε ένα από την λίστα, μπορείτε να πατήσετε «Αφαίρεση» - θα εμφανιστεί ένα
αναδυόμενο παράθυρο το οποίο θα σας παραπέμπει στη μεταφορά όλων των σχετικών
οντοτήτων (χρήστες, πελάτες κτλ.) του συγκεκριμένου υποκαταστήματος σε κάποιο άλλο.
Πατώντας στο κουμπί «Επιβεβαίωση», αυτό θα διαγραφεί από την λίστα «Υποκαταστήματα»
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Χρήστες

Οι Χρήστες της Εταιρείας είναι οι άνθρωποι που λαμβάνουν ειδοποιήσεις SOS και Αναφορές
Προγραμμάτων μέσω e-mail από το σύστημα. Μπορείτε να προβείτε στο πίνακα Χρηστών,
πατώντας επάνω αριστερά στο πλήκτρο «Εταιρεία» και επιλέγοντας «Χρήστες».

Συνδεθείτε στην web εφαρμογή
του QR-Patrol

followmystaﬀ.com

Στην επόμενη σελίδα μπορείτε να δείτε την λίστα των χρηστών και όλα τα διαθέσιμα στοιχεία
τους. Μπορείτε να προσθέσετε νέους χρήστες, να τους επεξεργαστείτε ή να αφαιρέσετε τους
υπάρχοντες. Για γρήγορη αναζήτηση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το αντίστοιχο πεδίο
αναζήτησης χρηστών επάνω δεξιά.
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Προσθήκη νέου Χρήστη
Πατώντας «Προσθήκη» θα εμφανιστεί μια νέα σελίδα με τα ακόλουθα:
Πληροφορίες: Γενικές Πληροφορίες χρήστη
Σύνδεση: Διαχείριση Εισόδου για αυτό τον χρήστη
Ρυθμίσεις: Εξατομίκευση των ρυθμίσεων για αυτό τον χρήστη
Υποκαταστήματα: Λίστα με διαθέσιμα/αντιστοιχισμένα Υποκαταστήματα για αυτό τον
χρήστη

Σημείωση: Οι Χρήστες μπορούν να
συνδεθούν με τα δικά τους στοιχεία
εισόδου – θα έχουν πρόσβαση μόνο
στα υποκαταστήματα στα οποία
ανήκουν.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Επεξεργασία Χρήστη
Για την επεξεργασία ενός Χρήστη
επιλέξτε έναν από την λίστα των
χρηστών της Εταιρείας σας. Πατώντας
το κουμπί «Επεξεργασία», θα
εμφανιστεί μια νέα σελίδα.
Τώρα μπορείτε να επεξεργαστείτε όλα τα
πεδία που εμφανίζονται.
Επιβεβαιώνοντας τις αλλαγές, αυτές θα
εμφανιστούν στη λίστα των Χρηστών.
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Για την αφαίρεση ενός Χρήστη επιλέξτε
έναν από την λίστα των χρηστών σας.
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από τη λίστα Χρηστών.
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Φύλακες
Οι φύλακες είναι εκείνοι που αναλαμβάνουν τις φυλάξεις και τις περιπολίες. Πατώντας το
πλήκτρο «Εταιρεία» στην επάνω αριστερή μεριά της οθόνης και επιλέγοντας «Φύλακες» θα
μεταφερθείτε στη σελίδα των φυλάκων.

Εδώ μπορείτε να δείτε όλους τους φύλακες που ανήκουν στην Εταιρεία σας και τα βασικά
στοιχεία τους. Στο κάτω μέρος της σελίδας μπορείτε επίσης να πληροφορηθείτε για τα στοιχεία
του λογαριασμού σας και για τις ενεργές άδειες του προγράμματος QR-Patrol. Επίσης μπορείτε
να βρείτε πληροφορίες για τις άδειες PTT. (Για περισσότερες πληροφορίες για την εφαρμογή
push to talk over IP πατήστε εδώ).

Σημείωση: Για τη σύνδεση των
φυλάκων στην mobile εφαρμογή,
θα πρέπει να τους παρέχετε το ID
Φύλακα και το PIN τους όπως
εμφανίζονται κάτω από τις
αντίστοιχες στήλες.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ
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Επεξεργασία Φύλακα
Για την επεξεργασία ενός φύλακα πρέπει να επιλέξετε ένα από την λίστα που θα εμφανιστεί.
Πατήστε το «Επεξεργασία» και θα εμφανιστεί μια νέα σελίδα.
Τώρα μπορείτε να επεξεργαστείτε:
Τις Πληροφορίες του φύλακα
Το Υποκατάστημα στο οποίο ανήκει
Τις Ρυθμίσεις της mobile εφαρμογής του
Επιβεβαιώνοντας τις αλλαγές, αυτές θα εμφανιστούν στη λίστα των Φυλάκων.
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Σημεία Ελέγχου
Το QR-Patrol υποστηρίζει 4 διαφορετικά σημεία ελέγχου: QR-Codes, NFC tags, Beacons και Virtual (σημεία ελέγχου με βάση την τοποθεσία). Τα σημεία ελέγχου τοποθετούνται φυσικά (ή εικονικά
στην περίπτωση των Virtual) σε συγκεκριμένες τοποθεσίες (κτίρια/περιουσιακά στοιχεία κτλ.) με
σκοπό την έξυπνη διαχείριση των περιπολιών και φυλάξεων.
Πατώντας το «Εταιρεία» στο επάνω αριστερό μέρος της οθόνης και στην συνέχεια το «Σημεία
Ελέγχου» θα βρείτε τον πίνακα «Σημεία Ελέγχου».

Σημεία Ελέγχου

Persons
Check Points

Πατώντας το Σημεία Ελέγχου εμφανίζεται η παραπάνω οθόνη. Εδώ μπορείτε να δείτε κάποιες
πληροφορίες των σημείων ελέγχου, όπως τον πελάτη στον οποίο ανήκουν, το υποκατάστημα με
το οποίο σχετίζονται και το όνομα τους, καθώς και σημειώσεις που αφορούν το συγκεκριμένο
σημείο ελέγχου, οι οποίες θα εμφανιστούν στην mobile εφαρμογή όταν ο φύλακας τα σκαναρει.
Η αναγραφή «Κλειδωμένο» σημαίνει ότι το σημείο ελέγχου δεν μπορεί να αντιστοιχηθεί σε άλλη
τοποθεσία μέσω της mobile εφαρμογής QR-Patrol και πρέπει να «ξεκλειδωθεί» προκειμένου να
ολοκληρωθεί η αντιστοίχιση.
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Προβολή QR-Κωδικού
Πατώντας το «Προβολή QR-Κωδικού» θα εμφανιστεί
ένα αναδυόμενο παράθυρο διαλόγου. Εκεί μπορείτε
να δείτε το QR-code και σας σας πληροφορίες σχετικά
με αυτό.
Μπορείτε σας να σκαναρετε το QR-code με την
mobile εφαρμογή, να το αποθηκεύσετε στον
υπολογιστή σας ή να το εκτυπώσετε.

QR-Code
282b258e-b81b001-44db234-81c44-61888f24e5b2-fb4238ad
ID:36451

Save

Print

Close

Μην εκτυπώνετε συχνά,
σκεφτείτε το περιβάλλον!

Επεξεργασία Σημείου Ελέγχου

Επιλέξτε ένα
Υποκατάστημα

Αναθέστε το
σε κάποιον
Πελάτη

Εισάγετε
παραμέτρους
γεωγραφικού
πλάτους και μήκους

Αφαιρέστε ένα Σημείο Ελέγχου
Για να αφαιρέσετε ένα σημείο ελέγχου,
επιλέξτε το από τη λίστα και πατήστε
«Αφαίρεση».
Σε περίπτωση που το σημείο ανήκει σε κάποια
προγραμματισμένη διαδρομή, θα πρέπει
πρώτα να το αφαιρέσετε από εκεί προτού το
διαγράψετε τελείως από τον λογαριασμό σας.
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Εισάγετε σημειώσεις
διαθέσιμες στον
φύλακα κατά το
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θέλετε να αναθέσετε
το σημείο ελέγχου
Ενεργοποιήστε τη
λειτουργία geofence
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Περιστατικά

Τα Περιστατικά είναι συνήθως συμβάντα υψηλής προτεραιότητας που είναι σημαντικό να
αναφερθούν σε πραγματικό χρόνο. Πατώντας το πλήκτρο «Εταιρεία», επάνω αριστερά,
και επιλέγοντας «Περιστατικά» έχετε πρόσβαση στον πίνακα περιστατικών της
Εταιρείας σας.

Πίνακας Περιστατικών
Ανάλογα με τις ανάγκες της Εταιρείας και των περιουσιακών στοιχείων που πρέπει να
διαχειριστείτε, μπορείτε να προσθέσετε νέα περιστατικά, να τα επεξεργαστείτε ή να αφαιρέσετε τα
ήδη υπάρχοντα.

Ο παραπάνω πίνακας αποτελείται από μια γραμμή εργαλείων με διαθέσιμες ενέργειες και μια
λίστα με τα περιστατικά της Εταιρείας σας. Αυτή η λίστα αποστέλλεται σε κάθε συσκευή
συνδεδεμένη με ένα ID φύλακα (Guard ID) που σχετίζεται με την Εταιρεία σας.
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Προσθήκη Περιστατικού
Πατώντας το «Προσθήκη Περιστατικού» θα
εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο
διαλόγου .
Θα πρέπει να συμπληρώσετε τα παρακάτω:
- Ένα μοναδικό όνομα για το νέο περιστατικό
LATE SCAN
- Ένα μοναδικό κωδικό για το νέο περιστατικό
- Την προτεραιότητά του
Αφού συμπληρώσετε τα πεδία πατήστε
επιβεβαίωση - το νέο περιστατικό θα
εμφανιστεί στην λίστα «Περιστατικά».

Επεξεργασία Περιστατικού
Για να επεξεργαστείτε ένα περιστατικό πρέπει
πρώτα να επιλέξετε ένα από την λίστα
περιστατικών της Εταιρείας σας.
Αφού κάνατε την επιλογή σας από την λίστα,
μπορείτε να πατήσετε το «Επεξεργασία» και
ένα αναδυόμενο παράθυρο διαλόγου θα
εμφανιστεί.
Επιπλέον μπορείτε να επεξεργαστείτε τα εξής:
- Το όνομα ενός υπάρχοντος περιστατικού
- Τον κωδικό ενός υπάρχοντος περιστατικού
- Την προτεραιότητά του

Διαγραφή Περιστατικού
Για να διαγράψετε ένα περιστατικό πρέπει να
επιλέξετε ένα από την λίστα περιστατικών της
Εταιρείας σας.
Αφού κάνατε την επιλογή από την λίστα,
μπορείτε να πατήσετε το «Αφαίρεση» και θα
εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο
διαλόγου. Πατώντας στο κουμπί
«Επιβεβαίωση» το περιστατικό δεν θα
εμφανίζεται πλέον στην λίστα «Περιστατικών».
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Custom Χάρτες
Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία «Custom Χάρτες» μπορείτε να εμφανίσετε τα συμβάντα των
φυλάκων σας πάνω στους δικούς σας χάρτες/κατόψεις, ώστε να πετύχετε μια πιο
προσωποποιημένη προβολή.
Περισσότερες πληροφορίες

LATE SCAN
Φόρμες
Έχετε τη δυνατότητα δημιουργίας Φορμών ερωτήσεων-απαντήσεων οι οποίες βοηθούν τους
υπεύθυνους Διαχείρισης Περιπολιών να στέλνουν οδηγίες και να κάνουν ερωτήσεις στους
φύλακες ή ακόμη να τους αφήσουν να συμπληρώσουν οποιαδήποτε πληροφορία θεωρούν
σημαντική.
Περισσότερες πληροφορίες

Κουμπιά SOS
Εκτός από το κουμπί SOS που βρίσκεται στην mobile εφαρμογή, μπορείτε να ορίσετε εξωτερικά
κουμπιά SOS για τους φύλακές σας. Τα εξωτερικά κουμπιά πανικού είναι χρήσιμα όταν δεν
υπάρχει χρόνος χρήσης της mobile εφαρμογής σε περίπτωση κινδύνου.
Περισσότερες πληροφορίες

Trail Guards
Δείτε όλη τη διαδρομή που ακολούθησε ένας φύλακας σχεδιασμένη στον χάρτη, ακόμα και εάν
δεν έχει αποστείλει συμβάντα
Περισσότερες πληροφορίες
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Πελάτες

Οι πελάτες είναι οι οντότητες στις οποίες μπορείτε να αναθέσετε τοποθεσίες και σημεία
ελέγχου. Πατώντας στο «Πελάτες» στην γραμμή πλοήγησης θα βρείτε τον πίνακα Πελατών.

Κάντε εγγραφή σε ένα μηνιαίο
πρόγραμμα QR-Patrol.

Διαθέσιμα Προγράμματα

Στην επόμενη σελίδα, μπορείτε να δείτε τη λίστα με όλους τους διαθέσιμους πελάτες και τις
πληροφορίες τους. Σας δίνεται επίσης η δυνατότητα να προσθέσετε νέους πελάτες, να
επεξεργαστείτε, να αφαιρέσετε ή να αναζητήσετε υπάρχοντες πελάτες.
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Προσθήκη Πελάτη
Πατώντας το κουμπί «Προσθήκη» θα μεταφερθείτε σε μια νέα σελίδα όπου μπορείτε να
προσθέσετε στοιχεία όπως:
- Πληροφορίες (όνομα, τηλέφωνο, διεύθυνση, Τ.Κ., χώρα, γλώσσα, κτλ.)
- Το e-mail όπου θα αποστέλλονται οι αναφορές περιστατικών
- Στοιχεία εισόδου για την πρόσβαση στο QR-Patrol και την παρακολούθηση συμβάντων που
έχουν καταχωρηθεί από τις τοποθεσίες τους
- Διαχείριση των τοποθεσιών (Προσθήκη, Επεξεργασία, Διαγραφή τοποθεσιών και διαχείριση
Σημείων Ελέγχου)
Συμπληρώστε
τα βασικά στοιχεία

Πατήστε εδώ για να
επιλέξετε Υποκατάστημα

Συμπληρώστε ένα e-mail
για να λαμβάνετε
αναφορές περιστατικών
Επιτρέψτε πρόσβαση στους
πελάτες σας μέσω
της web εφαρμογής

Πατώντας το κουμπί «Επιβεβαίωση», ο νέος Πελάτης θα εμφανιστεί στην λίστα «Πελάτες».
Επιλέξτε τον νέο πελάτη και στην συνέχεια πατήστε «Επεξεργασία» ή κάντε διπλό κλικ στον
πελάτη σας για να εμφανιστεί η σελίδα με τις πληροφορίες του.
Πατώντας το «Προσθήκη», κάτω από την καρτέλα «Τοποθεσίες», μπορείτε πλέον να προσθέσετε
την πρώτη σας τοποθεσία για τον επιλεγμένο πελάτη.
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Προσθήκη Τοποθεσίας Πελατών
Στην ενότητα «Τοποθεσίες» μπορείτε:
Να προσθέσετε μια τοποθεσία πελάτη
Να επεξεργαστείτε μια τοποθεσία πελάτη
Να διαχειριστείτε τα σημεία ελέγχου του
Να αφαιρέσετε μια τοποθεσία πελάτη
Να εξάγετε τις τοποθεσίες πελάτη σε excel
Πατήστε το κουμπί «Προσθήκη». Θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο στο οποίο μπορείτε
να προσθέσετε όλες τις βασικές πληροφορίες για την καινούρια τοποθεσία.

Αφού προσθέσετε μια τοποθεσία πελάτη, αυτή θα εμφανιστεί στην αντίστοιχη λίστα. Τώρα
μπορείτε να επιλέξετε μια τοποθεσία και να την επεξεργαστείτε, να την αφαιρέσετε από την
λίστα ή να διαχειριστείτε τα σημεία ελέγχου τα οποία σχετίζονται με τη συγκεκριμένη τοποθεσία.
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Διαχείριση Σημείων Ελέγχου
Επιλέγοντας την τοποθεσία που
σας ενδιαφέρει και πατώντας
«Διαχείριση Σημείων Ελέγχου»,
μπορείτε να διαχειριστείτε τα
σημεία ελέγχου της τοποθεσίας
που επιλέγετε. Θα εμφανιστεί ένα
νέο παράθυρο που αποτελείται
από δύο ξεχωριστά τμήματα:

A

νατεθειμένα σημεία ελέγχου,
τα οποία έχουν ήδη ανατεθεί σε
μια τοποθεσία.

Δ

ιαθέσιμα σημεία ελέγχου,
δηλαδή όλα τα σημεία ελέγχου
που είναι διαθέσιμα για να
ανατεθούν στην συγκεκριμένη
τοποθεσία.

Κάντε ανάθεση του σημείου ελέγχου απλώς επιλέγοντάς το από τη λίστα με τα διαθέσιμα σημεία
ελέγχου και πατώντας στο πράσινο πλέον κουμπί με το σύμβολο «+». Με τον ίδιο τρόπο μπορείτε
να αφαιρέσετε ένα σημείο ελέγχου από την λίστα, επιλέγοντάς το από τη λίστα με τα
ανατεθειμένα σημεία ελέγχου και μετά πατώντας το κουμπί με το σύμβολο «-».
Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να πατήσετε το κουμπί «Επιβεβαίωση» για να επιβεβαιωθεί η ενέργεια
ή το «Ακύρωση» εάν δεν επιθυμείτε να αλλάξετε τα ανατεθειμένα σημεία ελέγχου.

Μπορείτε να αναζητήσετε ένα συγκεκριμένο
σημείο ελέγχου στο πλαίσιο «Αναζήτηση».
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Επεξεργασία Τοποθεσίας Πελάτη
Για να επεξεργαστείτε μια τοποθεσία πελάτη, πρέπει πρώτα να την επιλέξετε από τις
τοποθεσίες πελάτη
Πατήστε το «Επεξεργασία» και θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο όμοιο με εκείνο της
«Προσθήκης».
Εδώ μπορείτε να επεξεργαστείτε όλες τις βασικές πληροφορίες της τοποθεσίας, όπως Όνομα,
Τηλέφωνο, Διεύθυνση κ.α..

Αφαίρεση Τοποθεσίας Πελάτη

Για να αφαιρέσετε μια από τις τοποθεσίες
πελάτη σας, πρέπει πρώτα να την επιλέξετε
από τις τοποθεσίες πελάτη.
Αφού επιλέξετε από την λίστα, μπορείτε να
πατήσετε το «Αφαίρεση» το οποίο θα
εμφανίσει το αναδυόμενο παράθυρο
επιβεβαίωσης. Με την επιβεβαίωση της
ενέργειας, η συγκεκριμένη τοποθεσία πελάτη
θα αφαιρεθεί από την λίστα τοποθεσιών
πελάτη σας.

Κάντε εγγραφή σε ένα μηνιαίο
πρόγραμμα QR-Patrol.
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Διαδρομές
Οι Διαδρομές είναι οι προγραμματισμένες περιπολίες οι οποίες έχουν ανατεθεί σε κάποιον
φύλακα. Μια διαδρομή συμπεριλαμβάνει συγκεκριμένα σημεία ελέγχου που πρέπει να
σκαναριστούν σε ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα.
Πατώντας «Διαδρομές» στην γραμμή πλοήγησης και επιλέγοντας στην συνέχεια
«Προγράμματα», θα έχετε πρόσβαση στο ημερολόγιο των Προγραμμάτων.

Προγράμματα

Στο επάνω αριστερά μέρος του ημερολογίου των προγραμμάτων μπορείτε να επιλέξετε τον
τρόπο εμφάνισης που προτιμάτε (ανά ημέρα/εβδομάδα/μήνα). Ο προεπιλεγμένος τρόπος
εμφάνισης είναι ο μηνιαίος. Ακόμα μπορείτε να δείτε μια λίστα με τα καθήκοντα σας ανά ημέρα,
πατώντας το πλήκτρο «Λίστα», ή να φιλτράρετε ανά υποκατάστημα επιλέγοντας κάποιο από την
αντίστοιχη λίστα.
*Οι πρόχειρες και οι ολοκληρωμένες διαδρομές εμφανίζονται με γκρι χρώμα , ενώ οι
ενεργές/μελλοντικές διαδρομές με μπλε .
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Προσθέστε μια Διαδρομή
Για να προσθέσετε μια διαδρομή, πατήστε το πλήκτρο «Προσθήκη» που βρίσκεται επάνω δεξιά
στον πίνακα διαδρομής.
Πλέον μπορείτε να ορίσετε μια περιγραφή (ένα όνομα) για το πρόγραμμα, να αντιστοιχίσετε έναν
ή περισσότερούς φύλακες, και να ορίσετε τα σημεία ελέγχου και τα χρονικά διαστήματα μέσα στα
οποία πρέπει να σαρωθούν, και άλλες επιλογές που αφορούν την περιπολία.

Χαλαρό πρόγραμμα
Σε ένα χαλαρό πρόγραμμα όλα τα
σημεία ελέγχου πρέπει να
σκαναριστούν μέσα στο ίδιο χρονικό
διάστημα.
Επιλέξτε το πλαίσιο «Χαλαρό
Πρόγραμμα».
Επιλέξτε τα σημεία ελέγχου που
θέλετε να συμπεριλάβετε.
Εάν επιθυμείτε ένα σημείο
ελέγχου να σκαναριστεί πολλές
φορές, κάντε διπλό κλικ στην
στήλη «Επαναλήψεις» και
εισάγετε τον αντίστοιχο αριθμό.
Τέλος, επιλέξτε το χρονικό
διάστημα που θα θέλατε να
κρατήσει το πρόγραμμα σας
ορίζοντας την «Περίοδο
Διέλευσης».
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Πρόγραμμα ακρίβειας
Σε ένα πρόγραμμα ακρίβειας, κάθε σημείο
ελέγχου έχει ένα συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα εντός του οποίου θα πρέπει να
σκαναριστεί.
Επιλέξτε το Σημείο Ελέγχου που θέλετε να
προσθέσετε, τικάροντας το αντίστοιχο
πλαίσιο ελέγχου.
Επιλέξτε το χρονικό διάστημα
σκαναρίσματος που θέλετε για το σημείο
ελέγχου.
Αν επιθυμείτε να προσθέσετε το ίδιο
σημείο ελέγχου πολλές φορές μπορείτε να
το κάνετε επιλέγοντας το και πατώντας το
κουμπί «Αντιγραφή».
Επαναλάβετε την διαδικασία αυτή
ώσπου να προσθέσετε τον επιθυμητό
αριθμό σημείων.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα προγράμματα
ακριβείας σε περίπτωση που θέλετε τα σημεία
ελέγχου να σκαναριστούν με συγκεκριμένη σειρά
προτεραιότητας.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Συμπληρώστε τις υπόλοιπες
πληροφορίες ώστε να
ολοκληρώσετε τη
Διαδρομή σας
Επιλέξτε το για να λαμβάνετε
ειδοποιήσεις μέσω
e-mail για προβληματικές
περιπολίες
Επιλέξτε πόσες φορές
επιθυμείτε να επαναληφθεί
το πρόγραμμα και πότε θέλετε
να σταματήσουν αυτές
οι επαναλήψεις

Τέλος πατήστε
το πλήκτρο
«Αποθήκευση»
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Επεξεργασία Προγράμματος
Για να επεξεργαστείτε ένα πρόγραμμα, επιλέξτε το και πατήστε το κουμπί «Επεξεργασία», που
βρίσκεται στην επάνω δεξιά μεριά του ημερολογίου.

Σε μη-ενεργοποιημένα/πρόχειρα προγράμματα μπορείτε να κάνετε όποια αλλαγή επιθυμείτε. Για
ενεργοποιημένα προγράμματα έχετε δύο επιλογές:

Τέλος Προγράμματος: Αποτρέψτε το
πρόγραμμα από το να επαναληφθεί στο
μέλλον
Διαγραφή: Αποτρέψτε το πρόγραμμα από το
να επαναληφθεί στο μέλλον και διαγράψτε
όλες τις σχετικές εγγραφές από το
ημερολόγιο

Συνδεθείτε στη web εφαρμογή του QR-Patrol
followmystaﬀ.com

Αντιγραφή Προγράμματος
Για να αντιγράψετε ένα πρόγραμμα, επιλέξτε το και πατήστε το κουμπί «Αντιγραφή», που
βρίσκεται στο επάνω δεξιό μέρος ημερολογίου. Θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο με
ένα ακριβές αντίγραφο του προγράμματος που επιλέξατε. Μπορείτε τώρα να κάνετε όποια
αλλαγή επιθυμείτε και να την εφαρμόσετε στο νέο πρόγραμμα
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Προσοχή: Το κουμπί «Ενεργοποιημένο», δεν είναι ποτέ τικαρισμένο στα Αντιγραμμένα
Προγράμματα, γι’ αυτό παρακαλώ τικάρετέ το σε περίπτωση που θέλετε να Ενεργοποιήσετε
το νέο σας Πρόγραμμα!
Η αντιγραφή είναι χρήσιμη στην περίπτωση που θέλετε να κάνετε αλλαγές σε ήδη
ενεργοποιημένα προγράμματα: αντιγράψτε το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει,
πραγματοποιήστε αλλαγές και αποθηκεύστε το (πατήστε «Ενεργοποίηση» για να
ενεργοποιηθεί το πρόγραμμα). Μη ξεχάσετε να τερματίσετε το παλιό πρόγραμμα
εάν δε θέλετε να εμφανίζεται πλέον στο ημερολόγιό σας.
**ΣΗΜΕΙΩΣΗ
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Αναφορές Προγραμμάτων

Μπορείτε να δείτε τις αναφορές των προγραμμάτων σας πατώντας στο μενού «Αναφορές» στην
βασική γραμμή πλοήγησης..

Persons

Μπορείτε να ελέγξετε όλα τα προγράμματα επιλέγοντας το χρονικό διάστημα που σας
ενδιαφέρει από τα αντίστοιχα φίλτρα και πατώντας το κουμπί «Ανανέωση». Επίσης μπορείτε να
βρείτε προγράμματα με μη-σκαναρισμένα σημεία ελέγχου επιλέγοντας το πλαίσιο «Εμφάνιση
μόνο προβληματικών προγραμμάτων».
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα και πατήστε το κουμπί «Λεπτομέρειες» - αυτό θα ανοίξει ένα παράθυρο
το οποίο θα περιέχει λεπτομέρειες για το πρόγραμμα που επιλέξατε.
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Αναφορές Συμβάντων Περιπολίας Πελάτη
Πρόκειται για μια αναφορά που περιέχει όλα τα συμβάντα που αφορούν κάποιον πελάτη (MME,
περιστατικά, σκαναρισμα σημείων ελέγχου) σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Μπορείτε να δείτε τις αναφορές συμβάντων περιπολίας πελάτη, πατώντας στο μενού
«Αναφορές» στην βασική γραμμή πλοήγησης

Ορίστε χρονικό διάστημα

Επιλέξτε τον πελάτη που σας ενδιαφέρει

To

Missed

Λίστα με τις διαθέσιμες
τοποθεσίες για τους
επιλεγμένους πελάτες

Λειτουργία εξαγωγής
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Αναφορές Περιστατικών
Η αναφορά περιστατικών περιέχει λεπτομέρειες για όλα τα περιστατικά που καταχωρήθηκαν σε
ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Μπορείτε να δείτε τις αναφορές περιστατικών πατώντας στο μενού «Αναφορές» στην βασική
γραμμή πλοήγησης

Λίστα με τα καταχωρημένα περιστατικά εντός
ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος

Φίλτρα και λειτουργία εξαγωγής
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Αναφορά Διάρκειας Καθημερινής Περιπολίας Φύλακα

Η αναφορά διάρκειας καθημερινής περιπολίας φύλακα περιέχει πληροφορίες σχετικά με τη
συνολική διάρκεια των βαρδιών ενός φύλακα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Μπορείτε να δείτε τη συγκεκριμένη αναφορά πατώντας στο μενού «Αναφορές» στην βασική
γραμμή πλοήγησης

Επιλέξτε φύλακα

Λειτουργία εξαγωγής
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Business Intelligence – Εργαλείο προσωποποιημένων αναφορών
Το εργαλείο προσωποποιημένων αναφορών – «BI», σας δίνει τη δυνατότητα να
δημιουργήσετε τις δικές σας αναφορές, προσαρμοσμένες στις ανάγκες της εταιρείας σας.
Μπορείτε επίσης να προγραμματίσετε την αυτόματη αποστολή των αναφορών σας σε
όσους παραλήπτες επιθυμείτε ή να τις εξάγετε σε μια από τις διαθέσιμες μορφές.
Περισσότερες πληροφορίες

Οι ειδικοί μας μπορούν να δημιουργήσουν τις προσωποποιημένες αναφορές
σας σε περίπτωση που δεν έχετε χρόνο να το κάνετε εσείς.
Επικοινωνήστε με την ομάδα μας για περισσότερες πληροφορίες στο sales@qrpatrol.com

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Actions Log - Αρχείο καταγραφής ενεργειών
Ελέγξτε τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν από τους Χρήστες της εταιρείας σας και
προσθέστε σχόλια όπου χρειάζεται.
Περισσότερες πληροφορίες
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Ρυθμίσεις

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας πατώντας το εικονίδιο του
γραναζιού επάνω δεξιά στην οθόνη, πάνω από το όνομα του λογαριασμού σας.
Από εκεί μπορείτε να:
Αλλάξετε τη γλώσσα που θα εμφανίζεται η web εφαρμογή επιλέγοντας από τις πάνω
από 20 διαθέσιμες γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Γερμανικά κ.α.)
Αλλάξετε το όνομα χρήστη
Αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης
Αλλάξετε τη μορφή εμφάνισης της ημερομηνίας
Αναβαθμίσετε το πλάνο σας
Αποσυνδεθείτε από τη web εφαρμογή
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ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΩΡΑ

Αγοράστε το πλάνο της επιλογής
σας από το ηλεκτρονικό
κατάστημα του QR-Patrol
Αγοράστε τώρα

Για περισσότερους από 100 φύλακες, στείλτε μας email στο sales@qrpatrol.com

Η ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΚΟΝΤΙΝΟΤΕΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ
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Περισσότερες Πληροφορίες

Βίντεο παρουσιάσεις:

Φυλλάδια /
Υλικό marketing:

QR-Patrol
Οι φύλακες σας online

Δες

QR-Patrol
Σύστημα διαχείρισης φύλαξης
και περιπολιών

Δες

User Guide | Mobile εφαρμογή

Δες

Χρήσιμα Links

Άλλες πληροφορίες:
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Ερωτήσεις

Δωρεάν
Δοκιμή

Blog
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