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1 Functia principala a sistemului de urmarire easyTRACK 

Sistem de urmarire si avertizare bazat pe tehnologia GPS si GPRS, constand in 
transmiterea semnalelor sistemului de alarma a autovechiculului catre dispecerat si 
utilizator, precum si trimiterea coordonatelor pozitiei autovechicului in mesaj SMS, la 
efectuarea unui apel de telefonic. 
Atentie! Produsul este un dispozitiv electronic complex. Producatorul T.E.L.L. recomanda 
foarte insistent citirea manualului de instalare si utilizare, furnizat impreuna cu produsul 
achizitionat. 
Firma T.E.L.L. isi dezvolta in permananta produsele. Pentru aceasta isi rezerva dreptul la 
modificarea fara preaviz a caracteristicelor produsului descris in acest document. In cursul 
dezvoltarii este posibila modificarea unor functiuni ale serviciilor disponibile sau aparitia 
altora. Pentru aceasta recomandam actualizarea periodica de pe pagina de internet 
a producatorului sau a distribuitorului local a documentatiilor primite impreuna cu produsul. 

1.1 Functiile principale ale produsului 

Functii principale: 

 Colectarea datelor de circulatie a autovehiculului si a periferiilor si transmiterea 
acestora in sistem de server, astfel asigurand disponibilitatea serviciilor sistemului 

 Transmiterea semnalelor alarmei autovechiculului la dispecerat prin internet si la 
telefon mobil prin SMS 

 Functiuni individuale de alarma: supravegherea schimbarii pozitiei cand motorul este 
oprit (tractare), alarme initiate de contacte pe intrari, si transmiterea acestora la 
dispecerat si la telefon mobil prin SMS 

 Trimiterea pozitiei autovechiculului cu coordonate in SMS, la efectul unui apel de 
intrare sau a unei comenzi SMS 

 Protectie impotriva blocarii semnalului GSM si GPS, prin initierea unei alarmari locale 

In cursul serviciului, dispozitivul easyTRACK instalat in autovechiculul Abonatului 
inregistreaza, depoziteaza si transmite datele de circulatie a autovechiculului prin reteaua 
GPRS in sistemul de servere operat de catre Furnizor. 

Serviciile sistemului stau la dispozitie dupa incheierea contractului si achitarea taxei 
de furnizare! Conditiile furnizarii sunt descrise in documentul „Conditiile Generale 
de Utilizare a Serviciului”! 

Pentru operarea dispozitivului easyTRACK II este necesara o cartela SIM GSM 
compatibila cu comunicatii de date prin GPRS si trimitere SMS, care poate fi de tip 
abonament sau prepay. In cazul unui autovechicul folosit in medie, cu setarea frecventei 
raportului GPS la 3 secunde la miscare si 3 minute la parcare, o cartela SIM cu trafic de 
date GPRS de 30 Mbytes pe luna este suficienta pentru deplasarea in marja de 1-2 ore pe 
zi. Luati acest aspect in considerare la alegerea pachetului de date GPRS (vezi capitolul 
”Tabel de trafic de date easyTRACK”). Costul traficului de date GPRS se poate reduce prin 
micsorarea valorii frecventei raportului GPS, dar cu aceasta se reduce si detalierea rutei 
afisate. Nu alegeti un pachet de date care nu este in concordanta cu cerintele minime de 
trafic de date, sau cu acest mod de utilizare, deoarece in caz contrar se pot realiza costuri 
de trafic de date semnificative! Daca doriti sa folositi serviciile modulului si in strainatate, 
alegeti un pachet de date care este compatibil cu utilizarea serviciului de roaming, si 
cereti/activati acest serviciu. Preturile serviciului roaming se gasesc in ofertele de preturi in 
functie de opratorul GSM. Pentru evitarea eventualelor suprataxari informati-va la 
operatorul GSM despre serviciul pentru supravegherea limitei de trafic de date. 
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Serviciile disponibile prin pachete de servicii: 

 Serviciu de harta digitala 
 Aspect harta 
 Grafic de viteza 
 Foaie de parcurs 
 Interval de descarcare foaie de parcurs 
 Diferentiere ruta de servici si ruta personala 
 Tabel timp de functionare 
 Reluarea deplasarii 
 Grafic de utilizare carburant si raport alimentare carburant 
 Grafic si raport de temperatura 
 Adaugare POI personal 
 Identificare sofer pe baza de telefon mobil 
 Urmarire prin telefon mobil 
 Trackmon optimal 
 Trackmon premiu 

Specificarea serviciilor gasiti in lista de preturi a pachetelor de servicii easyTRACK. 
Serviciile de mai sus sunt disponibile prin abonare la diferitele pachete de servicii. 

Prin utilizarea serviciilor, modulele easyTRACK trimit coordonatele GPS la server prin 
reteaua GPRS, iar de aici se pot urmari pozitiile, retrospectiv rutele efectuate ale 
autovechiculelor prin internet, cu ajutorul unui browser, pe platforma cu harta grafica. 

1.2 Pasii pentru punerea in functie a produsului 

Dupa cumpararea produsului, punerea in functiune si utilizarea produslui se recomanda 
urmatorii pasi: 

1. Procurarea cartelei SIM si activarea serviciilor corespunzatoare (date, SMS) 
2. Inregistrarea modulului pe platforma web 
3. Instalare si punere in functiune 
4. Test de functionare (conectare la server, alarme solicitate, trimitere SMS, vizualizare 

pe web) 
5. Schimbarea parolei modulului si a parolei de intrare pe interfata web 
6. Predarea produsului spre utilizare si instruirea personalului. 

 

1.3 Inregistrarea modulului on-line 

Inregistrarea produsului este necesara pentru a folositi serviciile acestuia. 
Inregistrarea se poate efectua pe pagina de internet www.ro.easytrackmap.com sau 
www.ro2.easytrackmap.com (consultati-va cu distribuitorul dvs.). 
Prin efectuarea inregistrarii, utilizatorul accepta termenii de utilizare si incheie contract de 
furnizare de servicii online cu compania S.C. T.E.L.L. Security Systems SRL specificat in 
termenii de utilizare. 
Inregistrarea se recomandata a fi efectuata inainte de instalare, pentru a avea posibilitatea 
de a verifica functionarea inainte sau la nevoie in cursul instalarii. 
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 Pasii pentru inregistrare: 
 

1. Deschideti pagina de internet specificata anterior cu ajutorul browserului de internet. 
Browserele recomandate pentru vizualizarea platformei web pentru easyTRACK sunt 
Google Chrome, Mozilla Firefox si Microsoft Internet Explorer. Pentru vizualizare este 
necesara aplicatia Adobe flash player instalata. Daca pe browserul utilizat inca nu este 
instalata aplicatia flash player, atunci pagina ofera automat link catre site-ul acestuia. 

2. Selectati limba dorita 

3. Apasati pe link-ul "Inregistrarea unui dispozitiv nou" 

4. Introduceti identificatorul unic al modulului (numarul serial) 
(se afla pe eticheta din spatele modulului, ex.: EASY104E) 

5. Introduceti codul de inregistrare (impreuna cu numarul serial, se afla in plic in pachetul 
produsului). Daca ati cumparat si acest serviciu impreuna cu produsul. Prin 
inregistrarea codului se activeaza si serviciul abonat. (Durata abonamentului incepe 
din acel moment). 
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6. Selectati tipul inregistrarii (creare cont nou, sau inregistrare intr-un cont existent). 
Un modul nou se poate inregistra in cont existent numai daca s-a efectuat deja 
inregistrare si mai devreme. In acest fel, prin inregistrarea a mai multor module in 
acelasi cont puteti crea flota de autovechicule, unde daca intrati cu acelasi nume de 
utilizator si parola, puteti urmari toate dispozitivele, autovechiculele inregistrate aici 

7. Introduceti un nume de utilizator nou si o parola noua pentru crearea unui cont nou, 
sau numele de utilizator si parola avuta pentru cont existent (caractere utilizabile: a-z, 
0-9, „_” , caractere cu accent nu sunt permise. Lungimea maxima a numelui de 
utilizator poate fi 14, iar a parolei 16 caractere) 

8. Cititi si daca sunteti de acord, acceptati Termenii de utilizare (serviciul este disponibil 
numai in cazul acceptarii termenilor de utilizare) 

9. Apasati pe butonul "Inregistrare" pentru finalizarea procesului 

Dupa desfasurarea cu succes a inregistrarii, perioada de proba pentru serviciu se 
activeaza imediat si asigura acces la sistem, in acest fel utilizatorul autorizat poate intra 
imediat pe pagina web cu numele de utilizator si parola inregistrata. 

Furnizorul asigura 14 zile gratuite de la inregistrare ca perioada de proba, cu 
posibilitatea de acces la fiecare serviciu furnizat. Utilizarea paginii de web easyTRACK 
este specificata detaliat in capitolul ”Platforma de web easyTRACK”. 

1.4 Administrarea datelor 

Datele depozitate pe serverele easyTRACK sunt stocate in baza de date criptata si sunt 
accesibile exclusiv cu autentificarea numelui de utilizator si a parolei de intrare. Parolele 
sunt de asemenea depozitate in forma codata, nedecriptabila. 

Conform contractului de baza, rutele si datele inregistrate sunt depozitate retrospectiv 
pentru 3 luni. Datele mai vechi de 3 luni se sterg automat. Utilizatorul autorizat poate 
sterge oricand rutele efectuate si datele de circulatie privind o zi sau o perioada specificata, 
in modul descris in capitolul ”Setari WEB”. 

Atentie! In cursul stergerii datelor, datele de circulatie privind perioada de stergere se 
sterg fizic, in acest fel acestea sunt distruse definitiv si irmediabil!  

Utilizatorul este responsabil pentru pastrarea secreta a tuturor parolelor, prin care poate 
accesa aceste servicii, in acest fel este de asemenea responsabil pentru toate activitatile 
prin care le desfasoara prin accesul sau. 

Pentru descoperirea faptului si a cauzei a unor pierderi de date, si pentru indentificarea 
ulterioara a stergerilor de date comise intentionat de catre un utilizator afland neautorizat 
datele de acces, sistemul inregistreaza data si ora, numele de utilizatorului si adresa ei IP 
de unde s-a operat stergerea datelor.  
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1.5 Comenzi SMS 

Comenzi si solicitari se pot executa prin trimiterea unor comenzi in format SMS pe numar 
de telefon al cartelei SIM din modul de pe numerele de utilizator autorizate, daca aceasta 
optiune este activata in setarile modulului. Comenzile SMS sunt specificate in tabelul 
urmator: 
 
 

Textul comenzii SMS Comanda 
Raspuns SMS la 

modificare reusita 

ON1…999#  
Exemplu: ON5# 

Activarea iesirii OUT1 pentru 
1..999sec 
Ex.: activarea iesirii pentru 5 sec 

Relay ON (5sec) 

ON# 
Activarea permanenta a iesirii OUT1 
(mod bistabil) 

Relay ON 

OFF# Dezactivarea iesirii OUT1 Relay OFF 

CONNECT# 
Conectare fortata prin GPRS pentru 
durata de 5 minute 

Connecting. 

INFO#  sau  INFO 
Solicitarea informatiilor de pozitie 
(autorizatie pentru trimiterea pozitiei 
este suficienta) 

Informatii de pozitie 

MAP#  sau  MAP 

La efectul comenzii modulul trimite 
un link, iar prin clic pe acest link pe 
telefoane smart se afiseaza pozitia 
actuala pe harta Google 

Link Google 

RESET# Resetarea modulului dupa 30 sec Reset (30sec) 

STOP# Oprirea avertizarilor (alarmelor) Stop Alarm 

Daca raspunsul SMS primit de la modul contine urmatoarele mesaje, atunci comanda a 
esuat. Raspunsul SMS contine in paranteza motivul si partea gresita a comenzii: 
 

Raspuns SMS Explicatie 

ERROR: MISSING '=' (.......) Semnul "=" lipseste din comanda SMS 

SYNTAX ERROR (.......) 
Elementul(ele) de litere a(le) comenzii(lor) a(u) 
fost specificat(e) gresit 

INDEX ERROR (.......) 
Elementul(ele) de numerotare a(le) comenzii(lor) 
a(u) fost specificat(e) gresit 

ERROR: INVALID PARAM (.......) 
Parametrul(ele) comenzii(lor) specificat(e) dupa 
semnul "=" a(u) fost gresit(e) 

 

Este important, ca fiecare comanda SMS trebuie sa inceapa cu caracterul  si sa se 
termine cu caracterul #, cu exceptia daca acestea pot fi omise! 
Desigur, este posibil a trimite chiar mai multe comenzi intr-un singur mesaj SMS, dar este 
necesara utilizarea caracterelor de inceput si terminare, si lungimea maxima a mesajului 
total nu este permis sa depaseasca 160 de caractere. 
Daca lungimea maxima a raspunsului SMS trimis de catre modul ar depasi 160 de 
caractere, atunci acest raspuns va contine numai primele 160 de caractere. 
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1.6 Urmarire prin telefon mobil 

Este posibilitate pentru determinarea si urmarirea online a pozitiei autovehiculului pe 
telefoane mobile smart care opereaza cu sistem Android 2.1 sau mai nou. 
Pentru functionarea acestui serviciu este necesar ca telefonul sa fie conectat la internet si 
sa aveti aplicatia de harta Google instalata pe telefon. 
Aplicatia easytrack se poate descarca prin linkul: www.ro.easytrackmap.com/android 
Telefoane recomandate pentru utilizarea aplicatiei: Samsung GT-I5700 Spica, 
ZTE Blade, Samsung Galaxy S, Samsung Galaxy S2. 

Instalare: activati conectia internet pe telefonul dumneavoastra. Descarcati aplicatia pe 
telefon folosind linkul de mai sus, apoi instalati. 

Configurare: 

 Porniti aplicatia 
 Dupa pornire, programul intra automat intr-un cont “demo” care este inregistrat original 

in aplicatie 
 Adaugare cont propriu: apasati tasta “Menu” pe telefon, selectati optiunea “Adaugare 

cont”, inscrieti adresa serverului (ro.easytrackmap.com sau ro2.easytrackmap.com, 
consultati-va cu distribuitorul dvs.), numele si parola contului dumneavoastra, apoi 
atingeti tasta “Salvare” pentru salvarea setarilor. 

Taste functionale: 

 Tastele telefonului: 
Sus:  marirea hartii 
Jos:  micsorarea hartii 
Dreapta: trecere la autovehiculul urmator 
Stanga:  trecere la autovehiculul anterior 
Tasta din mijloc: afisare harta rutiera/imagine satelit 
 

Tasta Menu: selectare cont (adaugare, editare, stergere) 
 

Unele telefoane smart nu au taste de nevigare. La acestea programul afiseaza tastele 
necesare pentru control cu iconite. 

 Platforma touchscreen: 
Afisaj de stare: afiseaza numele, identificatorul 
autovehiculului selectat, viteza actuala, tensiunea bateriei, 
numarul satelitilor accesati si semalul GSM. Prin atingere, 
afiseaza lista de selectare autovehicule. 
 
Tasta de ajutor: afiseaza instructiunile de folosire. 
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1.7 Afisarea pozitiei pe harta pe telefon mobil 

Prin trimiterea comenzii  *MAP#  sau  MAP  in SMS la numarul de telefon al modulului 
easyTRACK de pe numerele de telefon permise, modulul va trimite un link Google, iar prin 
clic pe acest link se afiseaza pozitia actuala a autovehiculului si informatii aferente pe 
harta. Aceasta functie opereaza pe telefoane care sunt capabile pentru afisarea hartii 
Google Maps prin conexiune internet. 

 

1.8 Urmarire pe baza de SMS 

Trimiterea pozitiei in SMS la efectul unui apel de intrare: daca modulul primeste un 
apel sau o comanda in SMS de cerere a pozitiei de pe numarele de telefon de utilizator 
autorizate, atunci trimite ca raspuns in SMS datele ultimelei pozitii determinate si alte 
informatii, care sunt specificate mai detaliat in cele din urma. Modulul refuza apelul primit, 
in acest fel cost se genereaza numai pentru mesajul SMS trimis. In acelasi timp, in roaming 
apelul initiaza conectarea modulului prin GPRS pentru o durata de 5 minute, chiar daca 
conectarea pe roaming este interzisa in setari (conectare fortata). 

Atentie ! Pozitia si datele specificate de modul in mesajul SMS trimis sunt rezultatele 
ultimei determinari disponibile dinaintea apelului. Timpul determinarii este specificat 
in punctul "Time" al mesajului. (Deoarece este posibil, ca in momentul apelului 
datele nu sunt determinabile, de ex. daca autovechiculul a fost parcat mai devreme 
in garaj subteran sau intr-un loc unde nu sunt disponibili destuli sateliti pentru 
determinarea pozitiei. In acest caz modulul trimite ultima pozitie si ultimele date 
disponibile). Aceasta nu se refera insa la starea intrarilor fizice 
(aprindere/alarma/panica), modulul specifica starea actuala a acestora. 
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 Continutul mesajului SMS trimis de modul, daca serviciul GPRS nu este 
disponibil (modulul nu este conectat la server): 

EasyTrack position:    Direction= XX  
Lat: 000.00000     Ign=(ON/OFF) 
Lng: 000.00000     GPRS=(ON/OFF)     
Time: yyyy.mm.dd. hh:mm:ss.  GSM signal: 00  
Speed= 000     #Sat= 00 

 Continutul mesajului SMS trimis de modul, daca exista conectie GPRS 
(modulul este conectat la server): 

Denumirea autovechiculului,   Speed= 000 
(tara),      Direction= XX 
(codul postal),    Time: yyyy.mm.dd. hh:mm:ss. 
localitatea,     Ign=(ON/OFF) 
(strada, numarul),    GPRS=(ON/OFF) 
(POI)      GSM signal: 00 
Lat: 000.00000    #Sat= 00 
Lng: 000.00000     

Datele in paranteze nu sunt disponibile oriunde, pentru aceasta in asemenea locatii nu 
sunt specificate in mesajul SMS! 

 Explicatia mesajului SMS de pozitie: 

Denumirea autovechiculului: denumirea specificata la inregistrarea modulului 

tara: specificarea tarii corespunzatoare ultimei pozitii determinate 

codul postal: specificarea codului postal corespunzator ultimei pozitii determinate 

localitatea: specificarea localitatii corespunzatoare ultimei pozitii determinate 

strada, numarul: specificarea strazii si a numarului corespunzator ultimei pozitii 
determinate 

Numarul apare cu precizia numerotarii la coltul strazilor (de ex. str. Garii 26-38).  

POI: specificarea punctului de interes (benzinarii, magazine, institutii, etc.), daca pozitia 
respectiva este in raza unui asemenea punct 

Lat , Lng: latitudinea si longitudinea ultimei pozitii determinate  

Speed: ultima viteza determinata 

Direction: directia (N,E,S,W,NE,SE,SW,NW = N,E,S,V,NE,SE,SV,NV), 

Time: data si timpul ultimei pozitii determinate 

Ign: starea aprinderii in momentul apelului 

GPRS: starea serviciului GPRS in locatia respectiva la momentul apelului 

GSM signal: nivelul semnalului GSM in momentul apelului 

#Sat: numarul satelitilor accesati in timpul ultimei determinari disponibile 
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1.9 Identificare sofer pe baza de telefon mobil 

In cursul folosirii functiei de identificare sofer pe baza de telefon mobil, identificarea 
(atribuirea) soferului la ruta respectiva se face prin initierea unui apel de pe telefonul 
soferului spre numarul de telefon az modulului easyTRACK. Apelul este gratuit, modulul 
inregistreaza numarul apelant, apoi respinge apelul si trimite numarul la server. 

Pentru functionarea acestei optiuni este necesar ca telefonul mobil apelant sa trimita 
numarul de telefon la apelare, deci acest serviciu trebuie sa fie activat pe telefon, si 
serviciul de identificare a numarului apelant sa fie activat pe cartela SIM introdusa in 
modul. Modulul inregistreaza numarul apelant pentru orice apel primit, astfel numarul 
soferilor care pot folosi aceasta functie este nelimitat. 
Modulul accepta ca identificare sofer apelurile primite de pe numerele de utilizatori setate 
in modul numai in cazul in care optiunea ”Trimite pozitia in SMS la efectul unui apel de 
intrare” este dezactivata pentru numerele respective prin softul de programare. 

Pentru identificare, soferul poate apela numarul modulului la pornire, sau chiar pe drum. 
Sistemul face atribuirea soferului la traseul respectiv de la puncul de oprire actual, 
respectiv de la punctul de oprire anterior in caz de apel initiat deja in drum. 

Atribuirea numerelor de telefon la numele soferilor si descarcarea foilor de parcurs cu 
identificare sofer este posibila prin softul client de monitorizare TrackMon. Optiunea de 
identificare sofer este disponibila numai in foile de parcurs descarcate in format EXCEL. 

Atentie! Utilizabilitatea functiei de indentificare sofer pe baza de telefon mobil 
depinde de disponibilitatea locala a retelei GSM. Nu functioneaza in cazul in care 
modulul nu este conectat la reteaua GSM (de ex. daca autovehiculul este parcat in 
garaj subteran, sau trece prin tunel, etc.). 

Daca apelul de identificare este primit de catre modul cand acela din careva motiv nu este 
conectat la server, sau este pe roaming iar traficul de date este dezactivat pentru roaming, 
atunci modulul salveaza apelul, iar datele de identificare inregistrate astfel vor fi trimise la 
server can se restabileste concectia. 

Modul de utilizare a functiei de identificare sofer cu softul TrackMon este descris in 
manualul de utilizare a softului client de monitorizare TrackMon. 

1.10 Retrimiterea mesajelor SMS primite 

Modulul easyTRACK este capabil pentru retrimiterea mesajelor SMS primite pe cartela sa 
(de ex. balanta a contului) catre utilizatori la 2 numere de telefon. Dupa retrimitere, modulul 
sterge de pe cartela mesajele primite. Un mesaj retrimis este format in felul urmator: 

”numarul de telefon al expeditorului”: textul mesajului primit 

1.11 Restrictionare alarme si mesaje SMS 

Restrictionare mesaje SMS de alarma: modulul este capabil sa restrictioneze numarul 
mesajelor SMS de alarma trimise pe zi. Conform setarii originale, modulul permite 
trimiterea a maxim 2 mesaje SMS de alarma pe zi. 

Restrictionarea intrarii de alarma: modulul este capabil sa restrictioneze numarul maxim 
al alarmelor initiate la efectul intrarii de alarma, in durata de la oprirea pana la pornirea 
aprinderii. Prin aceasta se poate evita de exemplu initierea continua in cursul noptii a 
alarmelor cauzate de un senzor defect. Aprinderea reseteaza numaratorul alarmelor. 
Conform setarii originale, in durata de la oprirea pana la pornirea aprinderii, modulul 
permite maxim 10 activari pe intrarea de alarma. 
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1.12 Alarma locala si control de la distanta 

Iesirea controlabila (OUT1) serverste in primul rand pentru initierea unei alarme locale in 
cazul blocarii semnalului GSM sau/si GPS, prin de ex. activarea unei sirene. Daca functia 
este activata, modulul incepe supravegherea semnalului GSM la 30 de secunde, iar a 
semnalului GPS la 1 minut dupa oprirea aprinderii, pana la urmatoarea repornire. 

Atentie! Exactitatea detectarii sabotajului GSM poate fi afectata de unele anomalii 
eventuale de retea GSM, sau intretinere etc., pentru aceasta in asemenea cazuri 
extreme este posibil sa se genereze alarma falsa pe iesire. 

 Oprirea unei alarme locale 

Alarma locala se opreste automat, daca blocajul semnalelor se termina si se restabileste 
serviciul GSM si GPS, sau daca durata de alarmare expira. 

Alarma locala se poate opri manual prin pornirea aprinderii, sau apelarea modulului de pe 
oricare numar de telefon de utilizator autorizat (in cazul din urma, daca trimiterea pozitiei in 
SMS ezte activata pentru numarul respectiv, atunci acest SMS va fi trimis, iar daca 
autovechiculul se afla pe teritoriu de roaming si serviciul roaming este dezactivat la setari, 
se initiaza conectarea fortata prin GPRS pentru 5 minute. 
 

 Activarea iesirii controlabile prin comanda SMS 

Iesirea controlabila poate fi activata si prin SMS, in mod monostabil sau bistabil, cu 
comenzile specificate in capitolul ”Comenzi SMS”. Activarea prin SMS este disponibila 
independent de setarile iesirii, insa daca utilizarea iesirii este activata, iesirea se activeaza 
si in caz de sabotaj GSM/GPS. 

2 Factori de risc care afecteaza costurile serviciului GSM 

- Rotunjirea la unitati de decontare a traficului de date de catre furnizorul GSM  
La alegerea furnizorului GSM este necesar a atribui mare atentie pentru tarifele de mesaje 
SMS si trafic de date, deoarece acestea afecteaza semnificativ costurile de serviciu GSM 
ale modulului easyTRACK. Este foarte important a verifica ce rotunjire aplica furnizorul 
GSM pentru traficul de date la decontare, adica la ce unitate de decontare rotunjeste 
traficul de date initiat. Cu cat mai mare este unitatea de decontare, cu atat mai scump va fi 
traficul de date in cazul pierderii frecvente a conexiunii GPRS sau reconectare frecventa. 
Aceasta inseamna ca daca de exemplu modulul initiaza un trafic de date de 2 kbytes, iar 
apoi se intrerupe conectia GPRS si modulul trebuie sa initieze o conexiune noua 
(reconectare) pentru continuarea comunicatiei, traficul de date a conectiei intrerupte este 
rotunjita de catre furnizorul GSM la ex. 10 kbytes si aceasta se factureaza, generand astfel 
un cost suplimentar (la servicul roaming aceasta poate fi chiar 100 kbytes). Pentru aceasta 
folosind serviciul roaming aceasta poate rezulta costuri semnificative. 

- Folosire APN public fata de APN dedicat 
Folosind APN public traficul de date este decontat conform tarifelor de baza ale furnizorului 
GSM, eventual cu rotunjirea dezavantajoasa a traficului de date. Acest cost suplimentar se 
poate evita prin folosirea unui APN dedicat, care poate asigura si tarifa, rotunjirea de trafic 
de date la unitati de decontare mai avantajoasa. Aceasta are importanta in mod special la 
folosirea serviciului roaming, deoarece prin APN dedicat exista posibilitatea de a folosi 
retelele preferate in strainatate, pe care tarifele de roaming sunt mai avantajoase. 
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- Utilizarea modului de economisire a energiei si trimitere raport de test in acest 
mod 

Pentru reducerea costurilor este recomandat a atribui mare atentie la utilizarea modului de 
economisire a energiei, in mod special in cazul folosirii serviciului roaming. Trecerea 
dispozitivului in modul de economisire a energiei se prezinta cu deconectare de la GPRS, 
in acest fel pentru trimiterea raportului de test modulul trebuie sa se conecteze din nou la 
reteaua GPRS, care rezulta un nou trafic de date initiat. Aceasta poate genera costuri 
suplimentare in cazul folosirii unui APN public si in acelasi timp setare cu valoare mai mica 
decat cea recomandata pentru intervalul de trimitere raport de test. 

- Folosirea softului client de monitorizare 
In cazul folosirii softului client de monitorizare pentru dispecerat, acordati mare atentie ca 
softul client sa ruleze in continuu si sa dispuna de conexiune neintrerupta la internet. In caz 
contrar semnalele initiate de catre modul nu vor fi confirmate de catre softul client, si 
aceasta forteaza modulul sa incerce avertizarea in continuu pentru durata de avertizare 
setata, generand astfel trafic de date si costuri suplimentare. 

- Incercari de conectare nereusite pe teritorii cu acoperire GSM slaba (utilizarea 
unei antene GSM speciale) 

Pe teritorii cu acoperire GSM slaba este posibila deconectarea frecventa de la reteaua 
GPRS, care rezulta reconectari dese si de aceasta costuri suplimentare, in mod special la 
folosirea serviciului roaming. Pentru aceasta se vor recomanda insistent utilizarea functiei 
de intarziere a reconectarii in caz de conectari esuate, atat pentru reteaua nationala, cat si 
pentru roaming. Daca autovechiculul se deplaseaza des pe asemenea teritorii, atunci este 
recomandata utilizarea unei antene GSM speciale pentru modul, de exemplu modelul 
incorporat in bara de protectie a autovechiculului (pentru aceasta contactati distribuitorul 
dumneavoastra) 

- Mesaje SMS zilnice, setarea corespunzatoare a functiei de limitare a alarmelor 
Defectarea sistemului de alarma a autovechiculului sau a unui senzor conectat la modulul 
easyTRACK poate cauza alarme false frecvente, care rezulta mesaje SMS si astfel costuri 
suplimentare. Pentru a evita aceasta, este recomandata utilizarea functiei de limitare a 
mesajelor SMS trimise pe zi, prin care se poate evita generarea costurilor suplimentare 
cauzate de aceste fenomene. In acelasi timp acordati mare atentie la setarea 
corespunzatoare a intrarii de alarma si la utilizarea limitarilor disponibile pentru aceasta 
functiune. 

- Instalare corespunzatoare, obtinerea semnalului GSM suficient 
Instalarea necorespunzatoare sau montarea antenei GSM pe o suprafata dezavantajoasa 
rezulta semnal GSM insuficient, care conduce la pierderea frecventa a conxiunii GPRS, in 
acest fel generand costuri suplimentare. 

Producatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru pagubele si costurile suplimentare 
rezultate prin neglijarea factorilor de risc specificate anterior sau din setari 
necorespunzatoare! 
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3 Platforma WEB easyTRACK 
(disponibila numai prin incheiere contract!) 

 
Pe platforma WEB este posibila urmarirea autovechiculelor, a pozitiei, a rutelor efectuate si 
durata de parcare a acestora... Utilizarea platformei web easyTRACK necesita inregistrare 
si incheierea contractului de furnizare. 
Adresa paginii de web este: www.ro.easytrackmap.com sau www.ro2.easytrackmap.com 
(consultati-va cu distribuitorul dvs.). 

3.1 Cerinte de sistem necesare pentru afisare easyTRACK pe WEB 

 Cerinte minime de sistem: 

- Procesor: 1Ghz 
- Memorie: 256 MB 
- Banda de internet (descarcare / incarcare): 1024 / 128 kbit/sec 
- Sistem de operare: Windows 98 
- Browser: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer  
- Flash Player 8 

 Cerinte de sistem recomandate: 

- Procesor: Core 2 Duo 2.4GHz  
- Memorie: 1024 MB 
- Banda de internet (descarcare / incarcare): 4096 / 256 kbit/sec 
- Sistem de operare: Windows XP / Vista 
- Browser: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 
- Flash Player 8, sau versiune mai noua 
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3.2 Procedura de conectare 

Browserele recomandate pentru vizualizarea platformei web pentru easyTRACK sunt 
Google Chrome, Mozilla Firefox si Microsoft Internet Explorer. Pentru vizualizare este 
necesara aplicatia flash player instalata. Daca pe browserul utilizat inca nu exista instalata 
aplicatia flash player, atunci pagina web ofera automat legatura pentru descarcarea 
acesteia. Pe platforma prima data se poate selecta limba iar pe urma apare fereastra de 
conectare, unde trebuie introduse numele de utilizator si parola de acces. Intrarea se 
realizeaza prin apasarea butonului „Intrare”.  

In cazul in care procedura de intrare esueaza din cauza numelui de utilizator sau a parolei 
incorecte, in fereastra apare mesajul "Numele de utilizator / parola nu este valabila" sau 
"Conectarea la server a esuat". Dupa intrare reusita fereastra de intrare dispare si harta din 
fundal se lumineaza. 
 
Daca intr-un cont easyTRACK se intializeaza incercari de intrare de pana la 10 incercari cu 
parola incorecta, atunci pentru adresa IP respectiva de pe care s-a introdus incercarea de 
intrare se va restrictiona accesul la site pentru o durata de 3 ore. 
 
La urmatoarea conectare, utilizatorul va fi avertizat cu un mesaj specificand numarul 
incercarilor de intrare esuate. Cu aceasta ocazie sistemul atrage atentia utilizatorului 
asupra schimbarii numelui/parolei de conectare. 
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3.3 Suprafata de lucru in mod „Prezent” 

Dupa intrare apare urmatoarea platforma:  

 
Elementele platformei sunt urmatoarele: 

 Optiuni de harta: butoanele „Harta, Aeriana, Mixt” aflate in coltul stang superior al 
ferestrei, cu ajutorul carora se poate selecta afisare pe harta rutiera, aeriana, sau 
suprapuse. 

 Taste de navigare: cele patru sageti si butoanele „+” si „–” aflate sub optiunile cu 
harta, se poate deplasa harta in cele patru directii, respectiv se poate mari sau micsora. 

 Iconitele autovechiculelor: iconitele autovechiculelor disponibile prin retea sunt 
afisate mai luminos, iar cele la care nu este conexiune sunt afisate mai inchis.  Iconitele 
autovechiculelor in stare de economisire a energiei (hibernare) sunt diferite cu culoare 
galbena, iar cele pentru care toate serviciile au expirat sunt barate cu rosu si daca 
careva dintre acestea este selectata, harta nu va fi afisata. 

 Setari: intrarea in meniul setari este posibila prin apasarea iconitei , aflata sub 
tastele de navigare. Dupa apasare se deschide fereastra cu setari a caror functiuni sunt 
specificate in paginile urmatoare. 

 Rapoarte: este accesibil prin apasarea iconitei de note , aflata sub iconita setarilor. 
Cu ajutorul acesteia se pot descarca datele de circulatie evaluate sub forma de 
rapoarte in diferite formate. 

 Grafic zilnic: este accesibil prin apasarea iconitei de grafic, aflata sub iconita foii de 
parcurs. Cu ajutorul acestei optiuni este posibila afisarea grafica a vitezei, a schimbarii 
nivelului de combustibil si a temperaturii masurate de senzorii easyTEMP pentru 
autovehiculul selectat pentru ziua respectiva. 
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 Grafic de utilizare carburant: este accesibil prin apasarea iconitei de benzinarie, 
aflata sub iconita graficului de viteza. Cu ajutorul acestei optiuni este posibila afisarea 
grafica a utilizarii lunare de carburant a autovehiculului selectat. 

 Afisaj de stare: se afla in dreapta tastelor de navigare, in partea de sus a ferestrei. 
Contine informatii despre starea actuala a autovechiculului selectat: coordonate 
geografice (latitudine, longitudine), viteza, directia, numarul satelitilor accesati, semnalul 
GSM, operatorul GSM utilizat, starea conexiunii cu modulul si starea aprinderii. In 
partea de jos a afisajului de stare se afla un buton marcat cu sageata orientata in jos, 
cu ajutorul caruia se poate deschide si inchide afisajul aditional care arata valorile 
actuale de nivel carburant si temperatura. Pentru functionarea afisajului aditional este 
necesara instalarea in autovehiculul respectiv a sondei litrometrice capacitive, respectiv 
a senzorilor easyTEMP pentru masurarea temperaturii. 

 Urmarire: in partea dreapta a tastelor de navigare se afla un buton tinta cu inscriptia 
„Urmarire” pentru urmarire automata, care se poate activa si dezactiva prin apasarea 
acestuia. In stare activata autovehiculul in miscare este pozitionat tot timpul in mijlocul 
ferestrei. 

 Marire automata: prin apasare pe butonul cu trei masini aflat sub butonul de urmarire 
automata, sistemul mareste/micsoreaza automat harta la nivelul in care toate 
autovehiculele aflate in cont incap in fereastra (afisarea flotei intregi). 

 Selector Prezent / Istoric: in partea dreapta a afisajului de stare se afla doua butoane 
cu inscriptia „Prezent” si „Istoric”. Prin apasare se poate selecta modul de afisare. In 
mod prezent este afisata starea in tmp real, iar in mod istoric se pot urmari datele 
rutelor efectuate anterior. 

 Banda de selectare autovechicule: banda albastra din partea dreapta a ferestrei, cu 
insctiptia „Vechicule”, care apare numai daca cursorul este pozitionat deasupra sau in 
apropierea ei. Pe aceasta banda se poate selecta autovechiculul care se doreste a fi 
monitorizat. Observatie: pe harta sunt afisate toate autovechiculele contului, dar ruta 
este afisata doar pentru autovechiculul selectat. 

 Camp informativ: campul cu fond gri aflat in partea stanga inferioara, contine 
coordonatele obiectului din mijlocul ferestrei. Prin apasare pe butonul glob cu semn de 
intrebare se deschide o fereastra de cautare cu ajutorul careia se pot cauta locuri pe 
harta prin specificarea coordonatelor GPS sau a adresei. Dupa inscrierea datelor si 
apasare pe butonul „Cautare”, locul cautat va fi pozitionat in mijlocul ferestrei de harta. 
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In fondul elementelor specificate, harta este afisata in continuu, cu iconitele 
autovechiculelor inregistrate in contul respectiv care se plaseaza in continuu in pozitia 
autovechiculelor respective. Linia colorata reprezinta ruta autovechiculului selectat, pentru 
mai putin de 24 ore in urma in mod prezent, si pentru perioada selectata in mod istoric. 
Segmentul cu culoare mai deschisa reprezinta ruta cu perioada de inceput, iar cel cu 
culoare mai inchisa reprezinta ruta care cade in perioada de sfarsit a traseului parcurs. 

 Traseuri: 

o Traseu albastru: reprezinta rutele de servici 
o Traseu verde: reprezinta rute personale. Tipul rutei a fi inregistrate poate fi selectat 

de catre sofer cu ajutorul intrerupatorului instalat cu acest scop. Cand autovehiculul 
este comutat in mod „ruta personala”, atunci iconita acestuia este marcata cu un 

simbol rosu:  

o Traseu galben: indica segmentele traseului unde trimiterea pozitiei nu s-a efectuat 
cu frecventa ceruta. Acest fenomen este cauzat in general de receptie semnal 
satelit insuficient. 

o Traseu rosu: indica segmentele traseului unde conectia prin GPRS s-a intrerupt. 
 
De-a lungul traseului se pot gasi indicatoare rutiere de STOP care reprezinta opriri. Fiecare 
indicator de stop simbolizeaza oprire pentru nu mai putin de 1 minut. Indicatoarele mici 
reprezinta opriri mai scurte de 5 minute, iar cele mari reprezinta opriri care au o durata mai 
mare de 5 minute. 

3.4 Suprafata de lucru in mod „Istoric” 

In momentul trecerii in mod „Istoric” apare platforma prezentata anterior. 
Aici se pot gasi toate elementele care sunt disponibile si in mod prezent, doar ca afisajul de 
stare se schimba si se adauga alte 2 elemente noi. 
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 Afisaj de stare: campul maro aflat in partea de sus a ferestrei, care specifica 
autovechiculul si data selectata. 

 Calendar: simbolul de calendar aflat in partea dreapta a afisajului de stare, care se 
poate deschide prin apasare iar apoi se poate selecta pentru descarcare data dorita 
din istoricul autovechiculului. 

 Axa de timp: axa divizata in ore aflata pe fond gri se afla in partea se jos a ferestrei. 
Pe aceasta axa se poate ajusta timpul pentru autovechiculul selectat, etapa dorita fiind 
afisata doar pentru ziua respectiva. Capetele segmentului se pot deplasa independent 
prin prinderea simbolului albastru de picatura de apa si deplasarea acestuia in directia 
dorita, iar segmentul intreg se poate deplasa orizontal prin prinderea acestuia oriunde 
pe suprafata galbena. Rafinarea la capete se poate efectua prin apasarea sagetilor 
albastre aflate langa simbolul de picatura. Capatul drept al segmentului reprezinta 
timpul cand autovechiculul s-a aflat in pozitia in care este afisata pe harta, iar cu 
capatul stang al segmentului se poate ajusta timpul pana cand traseul dorit va fi afisat 
pentru ziua respectiva. 

 Reluare: este posibilitatea de a urmarii reluarea deplasarii autovechiculului din ziua 
selectata. Reluarea porneste de la momentul selectat cu capatul drept al segmentului 
galben pe axa de timp. Pentru pornirea reluarii apasati butonul verde triunghiular (  ), 
aflat in capatul drept al axei de timp. Dupa pornirea reluarii butonul verde triunghiular 
se schimba in buton de pauza (  ), clipeste si apare Afisajul de stare cu datele de 
circulatie pentru pozitia respectiva a autovechiculului (coordonate, directia, viteza etc.). 
Exista si posibilitatea pentru accelerarea respectiv reducerea vitezei de reluare prin 
apasare pe butoanele de sageti verzi „+” si „–” aflate in partea dreapta a butonului de 
reluare. Pentru oprirea reluarii apasati butonul verde de pauza (  ). 
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3.5 Setari WEB 

Pentru deschiderea meniului de setare apasati pe icoana „Setari”: . Dupa apasare va 
aparea urmatoarea fereastra: 

Elementele meniului de setare: 

3.5.1 Cont utilizator 

In acest meniu aveti posibilitatea de a modifica numele de utilizator si parola de nivel admin 
care autorizeaza intrarea in cont, precum si adaugarea sau modificarea parolelor de utilizator 
si vizitator. 

 Nivele de utilizator: 

Nivel admin (administrator) 

Utilizatorul de nivel de admin are autoritate maxima de acces la toate functiile 
disponibile prin pagina web. 

Nivel utilizator 

Daca utilizatorul intra pe pagina de web easyTRACK cu numele de utilizator specificat 
si cu parola de nivel „utilizator”, atunci va avea acces la toate functiile site-ului, cu 
exceptia meniului de setari.  

Nivel vizitator 

Daca utilizatorul intra pe pagina de web easyTRACK cu numele de utilizator specificat 
si cu parola de nivel „vizitator”, atunci poate folosi functiile cu urmatoarele limitari: 

- are acces la urmarirea autovechiculelor numai in mod „Prezent” 
- nu are acces la modul „Istoric”, la rapoarte, nici la setari, astfel nu poate urmari 

respectiv modifica acestea. 
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 Crearea si modificarea parolelor 
 

Utilizator Admin: pentru modificarea numelui de utilizator sau/si a parolei introduceti 
numele nou in campul „Nume utilizator” si parola noua in campurile „Parola” si 
„Confirmare” a nivelului admin, iar apoi apasati butonul „Aplica”. 
 

Parola nivelului utilizator: pentru crearea/modificarea parolei de nivel utilizator 
introduceti parola noua in campurile „Parola” si „Confirmare” a nivelului de utilizator, iar 
apoi apasati butonul „Aplica”. 
 

Parola nivelului vizitator: pentru crearea/modificarea parolei de nivel vizitator 
introduceti parola noua in campurile „Parola” si „Confirmare” a nivelului de vizitator, iar 
apoi apasati butonul „Aplica”. 
La un cont se poate atribui numai cate o parola admin, utilizator si vizitator. 

 Stergerea parolei de utilizator si vizitator 

Numele de utilizator si parola admin nu se poate sterge, exista posibilitatea doar 
pentru modificarea acestora. 
Anularea autorizatiei de intrare cu nivel utilizator si vizitator este posibila prin stergerea 
acestor parole. Aceasta se poate efectua la fel ca modificarea, numai in acest caz 
campurile respective „Parola” si „Confirmare” trebuie lasate libere. 

 Adresa email de notificare 

Aici este necesar a introduce adresa de email a utilizatorului. In cazul pierderii parolei 
de acces sistemul trimite parola temporara si alte notificari pe aceasta adresa de mail. 

 Creare a mai multe conturi/stergere, mutarea/stergerea dispozitivelor 

Utilizatorul poate inregistra un dispozitiv easyTRACK doar intr-un singur cont de 
utilizator. Insa este posibilitate pentru crearea a mai multe conturi de utilizator pentru 
acelasi dispozitiv easyTRACK, precum si pentru afisarea unui dispozitiv si in alte 
conturi, dar aceste operatii se pot efectua doar de catre Furnizorul serviciului la 
cererea Abonatului. Operatia este efectuata de catre Furnizor doar la cererea 
exprimata de catre Abonat. Cererea se poate trimite la Furnizor prin fax sau prin posta, 
pentru persoane private cu dovedirea relatiei de abonare si a identitatii, iar pentru firme 
cu dovedirea relatiei de abonare, cu semnatura oficiala si cu atasarea specimenului de 
semnatura. 



 22

Prin cererea specificata anterior se pot solicita urmatoarele operatii: 
 
 Creare cont de utilizator fara inregistrare dispozitiv 
 Stergere cont de utilizator existent 
 Mutare sau copiere dispozitiv in cont de utilizator diferit 
 Stergere dispozitiv din cont de utilizator dat 
 Resetarea paolei contului de utilizator (in cazul pierderii parolei) 

 

3.5.2 Limba / Language 

In acest meniu se poate schimba limba de afisare a paginii: 

3.5.3 Datele autovechiculului 

In acest meniu puteti modifica si personaliza datele autovechiculului afisate pe banda de 
selectare „Autovechicule” (iconita, denumire scurta, de ex. marca sau numar de 
imatriculare), iar prin apasare pe butonul „Setari” se pot efectua setrile diverse. Pentru 
modificarea datelor introduceti textul dorit in campurile respective, daca doriti schimbati 
iconita prin apasarea butonului „Schimbarea iconitei”, iar apoi apasati butonul „Aplica”. 
Sistemul salveaza modificarile in cateva secunde iar apoi reimprospateaza afisarea pe 
pagina web. 
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 Setari diverse: 

Pentru deschiderea ferestrei „Setari diverse” apasati pe butonul „Setari”. 

In fereastra „Setari diverse” se pote seta limita superioara si inferioara a temperaturii 
pentru senzorii easyTEMP pentu masurarea temperaturii. Valoarea se cere in grade 
Celsius. In cazul in care temperatura masurata depaseste limitele stabilite aici, pe graficul 
descarcabil curba de peste limite va fi rosie, respectiv albastra, iar in tabelul aflat sub grafic 
se va specifica durata depasirii limitelor. 
Pentru salvarea valorilor introduse apasati butonul „OK”, iar apoi butonul „Aplica” in 
fereastra „Datele vehiculului”, sau pentru iesire fara salvare apasati „Inchide”.  

3.5.4 Stergerea datelor 

In aceasta feresatra se pot sterge din baza de date datele de circulatie depozitate a 
autovechiculului selectat pentru ziua sau perioada dorita (rute efectuate, pozitii, viteze 
etc.). Datele sterse nu mai apar nici pe rapoarte. Pentru stergerea datelor de circulatie 
selectati perioada dorita si apasati butonul „Mai departe”. Pentru executarea stergerii 
sistemul va solicita numele de utilizator si parola de nivel admin. 
Atentie! Datele de circulatie odata sterse nu se mai pot restaura! 
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3.5.5 Servicii 

Prin meniul „Servicii” este posibila urmarirea serviciilor activate pe autovehiculele 
inregistrate in cont. Dupa selectarea acestui meniu, intr-o fereastra de stare apar toate 
autovehiculele inregistrate in cont si serviciile care apartin la acestea. 

3.6 Rapoarte 

Pentru descarcarea unui raport apasati pe iconita de note: . In fereastra care apare 
selectati data si timpul de inceput si sfarsit a raportului, si specificati timpul a fi considerat 
ca oprire, selectati formatul dorit (PDF sau Excel), apoi apasati butonul „Aplica”. In raport 
vor aparea ca puncte de oprire numai locurile unde autovechiculul a asteptat sau a parcat 
pentru nu mai putin de durata specificata aici. 
 
In functie de abonament, mai multe tipuri de rapoarte sunt disponibile: foaie de parcurs, 
tabel de timp de functionare, raport de alimentare carburant si raport de temperatura. In 
acest caz puteti selecta tipul dorit pentru a fi descarcat. 
 
Descarcarea rapoartelor este disponibila pentru perioada de 3, 12 sau 24 luni in urma, in 
intervale maxime de 1 saptamana sau 1 luna/descarcare, in functie de abonament. 
Atentie! Date de circulatie sterse de catre utilizator nu apar nici in rapoarte. 
 
Pentru afisarea rapoartelor este necesara activarea in browser a ferestrelor pop-up pentru 
pagina easyTRACK. 
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Tot in functie de abonament este disponibila diferentierea rutelor de servici si a rutelor 
personale. Pentru rute personale se poate selecta sa apara adrese in raport, sau doar 
coordonate geografice. 

 Foaie de parcurs: se poate descarca /salva pentru a putea fi ulterior afisata, 
imprimata. Aceasta contine toate datele de circulatie (puncte de oprire, viteza, durata 
parcarii, timp de parcurs, etc.) evaluate a unui autovechicul, pentru data sau perioada 
selectata, care este generata de catre sistem pe baza punctelor de oprire. 

 Tabel de timp de functionare: forma de afisare si imprimare a timpului de functionare 
evaluat al autovechiculului, generata de catre sistem pe baza pornirii si opririi a 
apriderii. Aceasta optiune este disponibila in functie de abonament. Pentru folosirea 
serviciului pentru utilaje este necesara si monitorizarea turatiei. 

 Raport alimentare carburant: evaluarea si afisarea alimentarii si a sustragerii 
carburantului intr-un raport, cu specificarea cantitatii carburantului, a locului de 
stationare si a duratei de parcare. Pentru functionarea acestui serviciu este necesara 
instalarea sondei litrometrice capacitive in autovehiculul respectiv. 

 Raport de temperatura: evaluarea grafica a temperaturii masurate de senzorii 
easyTEMP instalti in autovehicul, descarcabil format PDF. 

 Puncte de interes: daca punctele de oprire cad in raza unor puncte de interes (POI), 
atunci acestea vor fi specificate in rapoarte in casuta respectiva a locului de stationare. 
Categorii POI incorporate in bazei de date a hartii: Atractie turistica importanta, 
Belvedere, Benzinarie, Centru comercial, Centru sportiv, Feribot, Gara de trenuri, 
Garaj subteran, Gradina zoologica, Hotel, Muzeu, Opera, Parc si centru de recreere, 
Parcare, Politie, Popas, Posta, Restaurant, Scoala, Spital, Stadion, Strand, Teatru, 
Teren de tenis. 
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 Model pentru foaie de parcurs: 

 
Imediat sub titlul „Foaie de parcurs” se afla specificarea perioadei descarcate. 
 

 
Coloanele foii de parcurs: 
 

Timpul sosirii: timpul opririi autovechiculului in locul specificat 

Durata parcarii: durata parcarii in locul de stationare respectiv 

Loc de stationare: detaliile locului de stationare 

Carburant: cantitatea de carburant masurata in momentul opririi specificat in litri 
(aceasta coloana este afisata in functie de abonament). Semnificatia 
iconitelor si a schimbarii cantitatii de carburant este in acord cu cele 
descrise la model pentru raport de alimentare combustibil. 

Timpul plecarii: timpul plecarii din locatia respectiva 

Durata calatoriei: durata calatoriei de la locul de stationare respectiv pana la locul 
urmator 

Distanta: distanta parcursa de la locul de stationare respectiv pana la locul 
urmator 

Viteza medie: viteza medie calculata intre locul de stationare respectiv si locul 
urmator 

Viteza de varf: viteza maxima masurata intre locul de stationare respectiv si locul 
urmator 

 

Iconite folosite:  : alimentare carburant 

 : sustragere carburant 
 
Pe partea de jos a raportului este afisat sumarul datelor pentru perioada descarcata: 
distanta totala parcursa, viteza medie, viteza de varf, durata totala de calatorie, durata 
totala de parcare, alimentare carburant total, consum mediu carburant. 
 
Imprimarea foii de parcurs: foaia de parcurs afisata se poate imprima in mod obisnuit, 
prin selectarea meniului File / Print. 
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 Model pentru tabel de timp de functionare: 

Inceputul folosirii:  timpul cand aprinderea a fost pornita 

Plecare:    locul de stationare cand aprinderea a fost pornita 

Carburant:  cantitatea de carburant masurata cand aprinderea a fost 
pornita 

Timp de functionare:  durata totala de folosire cu aprinderea pornita 

Distanta:    distanta parcursa intre pornirea si oprirea aprinderii 

Sfarsitul folosirii:  timpul cand aprinderea a fost oprita 

Sosire: locul de stationare cand aprinderea a fost oprita 
 
Pentru intelegere mai usoara, randurile din tabel sunt evidentiate cu iconite si culori 
aferente acestora. 
 
Iconite folosite: 

 : Mers in gol (aprinderea a fost pornita, dar motorul a mers in gol) 

 : Lucru (turatia a fost deasupra pragului de lucru) 

 : Deplasare (autovehiculul s-a deplasat) 
 
Pe partea de jos a raportului este afisat sumarul datelor pentru perioada descarcata: 

Timp mers in gol / Timp de lucru / Timp de deplasare (vezi explicatia iconitelor) 

Distanta totala:    distanta parcursa in perioada descarcata 

Timp total de functionare:  timpul total a starii pornite a aprinderii in perioada 
descarcata 

Consum mediu in deplasare:  consumul mediu de carburant in deplasare 

Consum mediu in lucru:   consumul mediu de carburant in lucru 

Alimentare carburant total:   alimentare carburant in perioada descarcata 

Consum total:  consumul total de carburant in perioada descarcata 
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 Model pentru raport de alimentare carburant 

Timpul sosirii:  data si timpul alimentarii sau a sustragerii carburantului 

Loc de stationare: locul alimentarii sau a sustragerii carburantului 

Carburant:  schimbarea nivelului de carburant specificata in litri, si cantitatea 
alimentata sau sustrasa in paranteze 

 

 

Pe partea de jos a raportului este afisat sumarul alimentarii de carburant pentru perioada 
descarcata. 

 

 

Iconite folosite:   : alimentare carburant 

 : sustragere carburant 
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 Model pentru raport de temperatura 

Temperatura maxima: temperatura maxima masurata in perioada respectiva 

Temperatura minima: temperatura minima masurata in perioada respectiva 

Durata depasirii limitei superioare: durata totala de timp pentru care temperatura 
masurata in perioada respectiva a fost deasupra limitei superioare 

Durata depasirii limitei inferioare: durata totala de timp pentru care temperatura 
masurata in perioada respectiva a fost sub limita inferioara 
 
In cazul in care intervalul descarcat pentru raportul de temperatura este mai lung de o zi, 
atunci benzile verticale gri si alb pe grafic reprezinta zilele in acel interval. Daca la modulul 
easyTRACK sunt conectati mai multi senzori easyTEMP, atunci raportul PDF descarcat va 
avea mai multe pagini, pe fiecare pagina fiind datele cate unui senzor. 
 
Setarea limitelor superioare si inferioare de temperatura se poate efectua in meniul Setari / 
Datele vehiculului / Setari diverse. In vederea vizualizarii mai usoare curba de peste limita 
superioara este rosie, iar cea de sub limita inferioara este albastra. 
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3.7 Diferentierea rutelor de servici si a cele personale 

In functie de abonament, este posibilitate pentru diferentierea rutelor de servici si a rutelor 
personale. Selectarea tipului de ruta a fi intregistrat (de servici sau personal) poate fi 
efectuata de catre sofer cu ajutorul unui intrerupator de doua stari care trebuie instalat 
pentru acest scop. Cand intrerupatorul este deschis se inregistreaza ruta de servici, iar 
cand este inchis, ruta personala. Rutele de servici sunt afisate cu traseu albastru, iar cele 
personale cu traseu verde pe platforma web. Cand autovehiculul este comutat in mod „ruta 

personala”, atunci iconita acestuia este marcata cu un simbol rosu: . La descarcarea 
rapoartelor se poate selecta care rute sa fie afisate in tabel (rute de servici, personale, sau 
ambele). 
Aceasta functie se poate folosi si pentru alte sarcini, de ex. diferentiere pe rute: 
incarcat/descarcat pentru autovehicule de transport.  

3.8 Managementul punctelor de interes (POI) proprii 

Pe platforma web este posibilitate pentru adaugare puncte de interes proprii. Incat un 
autovehicul se opreste in raza unui punct de interes, si durata parcarii este in acord cu 
timpul de oprire specificat la descarcarea raportului, atunci in casuta respectiva a locului de 
stationare va fi afisat punctul de interes propriu. 
Pentru deschiderea meniului POI, apropiati indicatorul mouseului inspre banda verticala 
albastra cu inscriptia „POI” aflata in partea dreapta jos a ferestrei web. 
La intrare pe pagina de web easyTRACK afisarea punctelor POI proprii este dezactivata 
original in vederea functionarii rapide a sistemului. Afisarea punctelor POI se poate activa 
cu ajutorul butonului „Afisare/ascundere iconite POI”. 

Butoanele meniului POI: 

: adaugare POI propriu nou     : acceptarea modificarilor 

: editare POI        : revocare 

 : afisare/ascundere teritorii POI    : stergere POI 

: afisare/ascundere iconite POI 

 Adaugare POI propriu nou 

Pe harta pozitionati teritoriul unde doriti sa adaugati puntul de interes in mijlocul ferestrei. 
Dupa deschiderea meniului POI apasati pe iconita „adaugare POI”. Pe platforma apare 
punctul POI dorit a fi adaugat in forma dreptunghiulara. Mariti harta la nivelul necesar. 
Teritoriul dreptunghiului se poate modifica prin mutarea colturilor. Pentru aceasta trageti 
indicatorul mouseului deasupra coltului dorit, apoi tineti apasat butonul mouseului si 
modificati marimea teritoriului prin miscarea indicatorului. 

Este recomandat sa asezati marginile teritoriului in asa fel, ca punctul de oprire presupus 
sa cada cu siguranta in interiorul teritoriului. Teritoriul intreg se poate muta prin prinderea 
acestuia in interiorul teritoriului, asemenea mutarii colturilor. 
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Dupa finalizarea asezarii teritoriului, pentru salvare apasati butonul „acceptarea 
modificarilor”, sau pentru iesire fara salvare apasati „revocare”. 

In fereastra „Date POI” introduceti denumirea punctului de interes, si daca este necesar, 
datele suplimentare (de ex. adresa exacta, tip POI, etc.). In rapoarte in primul rand se 
afiseaza „denumirea lunga”, iar daca aceasta nu s-a introdus, atunci „denumirea scurta”. In 
meniul de selectare POI se afiseaza „denumirea scurta” si „datele suplimentare”. 

Zona restrictionata: daca aceasta optiune este activata, atunci acest punct de interes va 
fi considerat in sistem ca teritoriu unde oprirea autovehiculelor inregistrate in cont este 
interzisa. Daca totusi se efectueaza oprire pe teritoriul restrictionat, atunci in raportul 
autovehiculului respectiv aceasta oprire va fi marcata cu culoare rosie. 

Schimbarea iconitei: dupa apasarea acestui buton puteti selecta dintre mai multe iconite 
colorate. 

Pentru salvarea datelor apasati 
butonul „Aplica”, sau pentru iesire 
fara salvare apasati „Inchide”. 

Daca forma teritoriului dorit nu se 
poate acoperi cu un singur 
dreptunghi, este posibilitate pentru 
adaugarea a mai multe puncte POI 
denumite la fel, chiar si acoperind 
unul pe altul in parte. In acest fel 
oprirea efectuata in acest grup POI 
apare in rapoarte cu aceeasi 
denumire. 

 

 Editarea punctelor POI proprii 

Pentru editarea unui punct de interes propriu activati modul de editare prin apasare in 
meniul POI pe iconita „editare POI”, iar apoi apasati pe harta pe punctul POI dorit a fi 
editat. Pe punctul POI respectiv apare iconita „editare POI”, iar daca apasati pe aceasta 
iconita, punctul POI se poate modifica asemenea adaugarii unui punct nou. 
Pentru stergerea punctului POI apasati pe iconita „Stergere POI”. 
Pentru iesire din mod de editare apasati din nou pe iconita „Editare POI” in meniul POI. 
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3.9 Grafic zilnic 

Pentru deschiderea graficului zilnic apasati pe iconita de grafic:  , aflata in partea 
stanga sub iconita rapoartelor. 
In functie de abonament si de echiparea modulului easyTRACK, pe graficul zilnic sunt 
afisate urmatoarele curbe: 

 Curba de viteza: albastru deschis 
 Curba de carburant: verde 
 Curba de temperatura 1: albastru inchis, curba senzorului de temperatura nr. 1. 
 Curba de temperatura 2: rosu, curba senzorului de temperatura nr. 2. 
 Curba de temperatura 3: galben, curba senzorului de temperatura nr. 3. 
 Curba de temperatura 4: portocaliu, curba senzorului de temperatura nr. 4. 
 Curba de temperatura 5: purpuriu, curba senzorului de temperatura nr. 5. 

Functiile butoanelor aflate in partea stanga de sus a campului cu graficul zilnic: 
 

  : afiseaza/ascunde curba de viteza 

  : afiseaza/ascunde curba de combustibil 

  : afiseaza/ascunde curbele de temperatura (1…5) 

In partea de jos a graficului este afisata bara de stare, care indica urmatoarele stari: 

 Indicatii cu monitorizarea turatiei (de ex. la utilaje): 

 Segment gri:   utilajul a fost oprit si aprinderea a fost oprita 
 Segment albastru: utilajul s-a deplasat 
 Segment galben: utilajul nu a fost in miscare, dar motorul a mers in gol 
 Segment verde:  utilajul a lucrat, turatia a fost deasupra pragului de lucru 

 Indicatii fara monitorizarea turatiei (de ex. la autovehicule): 

 Segment gri:  autovehiculul a fost oprit si aprinderea a fost oprita 
 Segment albastru: autovehiculul s-a deplasat 
 Segment verde:  autovehiculul nu a fost in miscare, dar aprinderea a fost 

pornita 
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Functiile butoanelor aflate in partea de sus mijloc a campului cu graficul zilnic: 
 

 : mutarea perioadei afisate spre stanga     : marire 
 : mutarea perioadei afisate spre dreapta    : micsorare 

 : inchiderea graficului 
 

Prin miscarea orizontala a indicatorului de mouse pe suprafata graficului este posibilia 
vizualizarea datelor de timp, care este afisata in casuta informativa de-a lungul axei de 
timp si in partea stanga superioara a ferestrei de grafic sunt afisate datele de viteza 
(km/h), nivel carburant (litri) si temperatura (ºC). In acelasi timp iconita autovechiculului se 
muta la pozitia indicata pe grafic, astfel asigurand si urmarirea pe harta, pentru o mai buna 
urmarire a autovechiculului. 
Pentru disponibilitatea graficului de nivel carburant este necesara instalarea a unei sonde 
litrometrice capacitive in autovehiculul respectiv. Pentru disponibilitatea graficului de 
temperatura este necesara instalarea senzorilor pentru masurarea temperaturii 
easyTEMP in autovehiculul respectiv. Daca careva dintre functii sau servicii nu este 
disponibil, atunci nu se poate activa afisarea graficului respectiv, si nu apare automat 
campul de date langa iconita graficului respectiv. 

Graficul de viteza se poate mari si prin dublu click pe punctul dorit. In acest caz partea 
marita va fi pozitionata in centrul ferestriei de grafic. Micsorarea se poate efectua doar cu 
ajutorul butonului de micsorare . 
 

Cu ajutorul graficului zilnic se poate obtine o privire generala asupra vitezei zilnice a 
autovechiculului selectat, a schimbarii nivelului de carburant masurat de sonda litrometrica 
capacitiva, si a temperaturii masurate de senzorii easyTEMP, precum si in mod „Istoric” 
asigura posibilitatea reluarii miscarii autovehiculului de la momentul dorit de dvs. 
 

Perioada de timp este afisata pe grafic conform perioadei selectate pe axa de timp aflata 
sub campul graficului. Punctul de pornire a reluarii se poate selecta de asemenea pe axa 
de timp (vezi descrierea axei de timp in capitolul ”Suprafata de lucru in mod „Istoric”). 
Afisarea curbelor graficului (viteza, carburant, temperatura) se poate activa/dezactiva cu 
ajutorul iconitelor aflate in partea stanga superoara a campului de grafic. La reluare, 
punctul curbelor apartinand la pozitia actuala a autovechiculului este afisat la marginea 
dreapta a campului de grafic. 
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3.10 Grafic lunar de utilizare carburant 

Pentru deschiderea graficului lunar de utilizare carburant apasati pe iconita  
benzinarie, care se afla in partea stanga a ferestrei web, sub iconita graficului zilnic. 
Aceast serviciu sta la dispozitie in functie de abonament. 
Cu ajutorul graficului de utilizare carburant se poate afisa grafic utilizarea si alimentarea 
lunara a carburantului pentru autovehiculul selectat. Pentru disponibilitatea acestui 
serviciu este necesara instalarea sondei litrometrice capacitive in autovehiculul respectiv. 
Benzile verticale ale graficului de utilizare carburant reprezinta zilele lunii. Prin miscarea 

indicatorului mouseului deasupra benzilor, in partea dreapta de jos a graficului se afiseaza 
data chiar indicata. Prin apasare pe banda zilei dorite se deschide graficul zilei respective, 
pe care se poate mari, astfel se poate urmari in mod detaliat graficul de carburant, si se 
poate compara cu viteza. 

3.10.1 Depistarea furtului de carburant 

Din graficul afisat se poate depista explicit si furtul carburantului, de exemplu daca curba 
coboara brusc vertical inseamna sustragea carburantului. Se pot depista si furturile 
efectuate prin alimentare in afara rezervorului, daca contrar comenzii de alimentare pana 
la rezervor plin, curba nu ajunge pana la nivelul de 100%, insa factura primita pentru 
carburant totusi contine cantitatea totala pentru rezervor plin. 
Aceasta inseamna ca rezervorul nu a fost alimentat complet, iar diferenta de carburant a 
fost alimentata altundeva, in afara rezervorului. 
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4 Garantie 

4.1 Garantia limitata a producatorului  

Producatorul asigura un termen de garantie de 12 luni pentru produsul cumparat de 
Dumneavoastra, potrivit hotararii guvernului maghiar nr. 151/2003 (IX.22.).  
Perioada termenului de garantie incepe in momentul cumpararii a produsului original de 
catre primul utilizator final. Defectele eventuale de productie sau de material de baza ale 
produsului sunt remediate in cadrul perioadei termenului de garantie de catre producator 
prin reparare, sau la nevoie prin inlocuirea acestuia.  
Garantia generala de 1 an se considera strict la sediul producatorului. Pentru validarea 
revendicarii garantiei este necesara prezentarea la distribuitor a produsului, a certificatului 
de garantie semnat si stampilat de catre distribuitor si atelierul de montaj, si a copiei 
chitantei de vanzare sau a facturii.  

Garantia nu poate fi validata in urmatoarele cazuri: 

 dupa expirarea termenului de garantie  
 utilizarea abuziva a produsului 
 daca produsul prezinta deteriorari mecanice (carcasa prezinta crapaturi, fisuri, lipsa 

componente), sau efectul de socuri electrice puternica de tip supratensiune 
 daca produsul a fost demontat, modificat sau reparat de persoane cu exceptia 

specialistilor companiei T.E.L.L., sau daca codul de bare, respectiv identificatorul IMEI al 
modemului GSM a fost indepartat, sters, deteriorat sau acestea au devenit in orice alt 
mod indescifrabil 

 daca produsul a fost supus la umiditate peste pragul admis (70% fara condensare), 
conditii de vreme sau mediu extrem nefavorabile, sau la schimbarea rapida a acestor 
conditii, la coroziune, varsare cu mancare sau bautura, la efecte chimice 

 daca se stabileste in cursul investigarii faptul ca defectarea provine din instalare 
ineficienta 

Producatorul isi asuma raspunderea in privinta functionarii, utilizarii sistemului – cuprinzand 
utilizarea normala a hardware-ului si a softului – numai la valoarea produsului si numai fata 
de Cumparator. 

4.2 Informatii importante suplimentare 

Cartela SIM si reteaua GSM necesara pentru functionarea produsului este furnizata de o a 
treia companie independenta. Pe baza garantiei prezente producatorul nu isi asuma 
raspunderea pentru disponibilitatea, functionarea, accesibilitatea, acoperirea serviului 
GSM, si nici pentru pierderea semnalelor, datelor, sau pagubelor materiale care provin in 
mod direct sau indirect din cauza erorii serviciului de telecomunicatie sau a defectarii 
produsului (cartelei telefonice).  
Producatorul nu poate fi tras la raspundere sub nici o forma pentru generarea costurilor de 
comunicatie de date si SMS care nu pot fi prevazute sau antecalculate, care provin din 
programarea necorespunzatoare sau defectarea produsului. 
Serviciul (incluzand toate imaginile si datele puse la dispozitie) este furnizat de catre 
Furnizorul de Harta sau/si licentiatorii acestuia. 
Nici furnizorul serviciului, nici furnizorul hartii nu asuma garantie pentru exactitatea si 
intregitatea informatiilor puse la dispozitie de catre furnizorul hartii, a licentiatorilor acestuia, 
sau a altor furnizori. Furnizorul hartii nu garanteaza ca Serviciul (sau partile acestuia) 
indeplinesc toate cerintele abonatilor, sau ca furnizarea serviciului va fi nederanjata, in 
siguranta, sau scutita de erori. 
Atentie! Serviciul nu este si nu este scutit de erori si nu a fost proiectat si produs pentru 
activitati de risc mare, ca de ex. control de trafic aerian sau sisteme de salvare a vietii, 
unde este necesar control de ruta in timp real, sau o eroare a Serviciului poate rezuma 
rana personala sau daune in mediul inconjurator.   
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5 Tabel de trafic de date easyTRACK 

Atentie! Tabelul contine date aproximative, fara trafic de date pe roaming! 
  Frecventa de trimitere a pozitiei cand autovehiculul este in miscare (secunde) 

  3 6 10 15 30 60 120 150 

Frecventa de 
trimitere poz. 

la parcare 

15 MBytes 11 MBytes 9 MBytes 8 MBytes 7 MBytes 6 MBytes 6 MBytes 6 MBytes 2 minute 

12 MBytes 7 MBytes 5 MBytes 4 MBytes 4 MBytes 3 MBytes 3 MBytes 3 MBytes 20 minute 1 

11 MBytes 6 MBytes 4 MBytes 3 MBytes 2 MBytes 2 MBytes 1 MBytes 1 MBytes 60 minute 

25 MBytes 15 MBytes 11 MBytes 9 MBytes 8 MBytes 7 MBytes 6 MBytes 6 MBytes 2 minute 

22 MBytes 12 MBytes 8 MBytes 6 MBytes 4 MBytes 3 MBytes 3 MBytes 3 MBytes 20 minute 2 

20 MBytes 11 MBytes 7 MBytes 5 MBytes 3 MBytes 2 MBytes 2 MBytes 1 MBytes 60 minute 

34 MBytes 20 MBytes 14 MBytes 11 MBytes 8 MBytes 7 MBytes 6 MBytes 6 MBytes 2 minute 

31 MBytes 17 MBytes 11 MBytes 8 MBytes 5 MBytes 4 MBytes 3 MBytes 3 MBytes 20 minute 3 

30 MBytes 15 MBytes 10 MBytes 7 MBytes 4 MBytes 2 MBytes 2 MBytes 2 MBytes 60 minute 

43 MBytes 24 MBytes 17 MBytes 13 MBytes 9 MBytes 7 MBytes 6 MBytes 6 MBytes 2 minute 

41 MBytes 21 MBytes 14 MBytes 10 MBytes 6 MBytes 4 MBytes 3 MBytes 3 MBytes 20 minute 4 

39 MBytes 20 MBytes 12 MBytes 9 MBytes 5 MBytes 3 MBytes 2 MBytes 2 MBytes 60 minute 

53 MBytes 29 MBytes 19 MBytes 14 MBytes 10 MBytes 7 MBytes 6 MBytes 6 MBytes 2 minute 

50 MBytes 26 MBytes 17 MBytes 12 MBytes 7 MBytes 5 MBytes 3 MBytes 3 MBytes 20 minute 5 

49 MBytes 25 MBytes 15 MBytes 11 MBytes 6 MBytes 3 MBytes 2 MBytes 2 MBytes 60 minute 

62 MBytes 33 MBytes 22 MBytes 16 MBytes 10 MBytes 8 MBytes 6 MBytes 6 MBytes 2 minute 

60 MBytes 31 MBytes 19 MBytes 14 MBytes 8 MBytes 5 MBytes 4 MBytes 3 MBytes 20 minute 6 

58 MBytes 30 MBytes 18 MBytes 12 MBytes 7 MBytes 4 MBytes 2 MBytes 2 MBytes 60 minute 

71 MBytes 38 MBytes 24 MBytes 18 MBytes 11 MBytes 8 MBytes 6 MBytes 6 MBytes 2 minute 

69 MBytes 35 MBytes 22 MBytes 15 MBytes 9 MBytes 5 MBytes 4 MBytes 3 MBytes 20 minute 7 

68 MBytes 34 MBytes 21 MBytes 14 MBytes 8 MBytes 4 MBytes 3 MBytes 2 MBytes 60 minute 

81 MBytes 42 MBytes 27 MBytes 19 MBytes 12 MBytes 8 MBytes 6 MBytes 6 MBytes 2 minute 

78 MBytes 40 MBytes 25 MBytes 17 MBytes 10 MBytes 6 MBytes 4 MBytes 3 MBytes 20 minute 8 

77 MBytes 39 MBytes 24 MBytes 16 MBytes 9 MBytes 5 MBytes 3 MBytes 2 MBytes 60 minute 

90 MBytes 47 MBytes 30 MBytes 21 MBytes 13 MBytes 8 MBytes 6 MBytes 6 MBytes 2 minute 

88 MBytes 45 MBytes 28 MBytes 19 MBytes 10 MBytes 6 MBytes 4 MBytes 4 MBytes 20 minute 9 

87 MBytes 44 MBytes 27 MBytes 18 MBytes 9 MBytes 5 MBytes 3 MBytes 3 MBytes 60 minute 

99 MBytes 52 MBytes 32 MBytes 23 MBytes 13 MBytes 8 MBytes 6 MBytes 6 MBytes 2 minute 

97 MBytes 50 MBytes 30 MBytes 21 MBytes 11 MBytes 6 MBytes 4 MBytes 4 MBytes 20 minute 10 

97 MBytes 49 MBytes 30 MBytes 20 MBytes 10 MBytes 6 MBytes 3 MBytes 3 MBytes 60 minute 

109 MBytes 56 MBytes 35 MBytes 24 MBytes 14 MBytes 9 MBytes 6 MBytes 6 MBytes 2 minute 

107 MBytes 54 MBytes 33 MBytes 23 MBytes 12 MBytes 7 MBytes 4 MBytes 4 MBytes 20 minute 11 

106 MBytes 53 MBytes 32 MBytes 22 MBytes 11 MBytes 6 MBytes 3 MBytes 3 MBytes 60 minute 

118 MBytes 61 MBytes 38 MBytes 26 MBytes 15 MBytes 9 MBytes 6 MBytes 5 MBytes 2 minute 

116 MBytes 59 MBytes 36 MBytes 24 MBytes 13 MBytes 7 MBytes 4 MBytes 4 MBytes 20 minute 12 

116 MBytes 58 MBytes 35 MBytes 24 MBytes 12 MBytes 6 MBytes 4 MBytes 3 MBytes 60 minute 

127 MBytes 65 MBytes 40 MBytes 28 MBytes 15 MBytes 9 MBytes 6 MBytes 5 MBytes 2 minute 

126 MBytes 64 MBytes 39 MBytes 26 MBytes 14 MBytes 8 MBytes 5 MBytes 4 MBytes 20 minute 13 

125 MBytes 63 MBytes 38 MBytes 26 MBytes 13 MBytes 7 MBytes 4 MBytes 3 MBytes 60 minute 

137 MBytes 70 MBytes 43 MBytes 30 MBytes 16 MBytes 9 MBytes 6 MBytes 5 MBytes 2 minute 

135 MBytes 68 MBytes 42 MBytes 28 MBytes 15 MBytes 8 MBytes 5 MBytes 4 MBytes 20 minute 14 

135 MBytes 68 MBytes 41 MBytes 27 MBytes 14 MBytes 7 MBytes 4 MBytes 3 MBytes 60 minute 

146 MBytes 74 MBytes 46 MBytes 31 MBytes 17 MBytes 10 MBytes 6 MBytes 5 MBytes 2 minute 

145 MBytes 73 MBytes 44 MBytes 30 MBytes 16 MBytes 8 MBytes 5 MBytes 4 MBytes 20 minute 15 

144 MBytes 72 MBytes 44 MBytes 29 MBytes 15 MBytes 8 MBytes 4 MBytes 3 MBytes 60 minute 

155 MBytes 79 MBytes 48 MBytes 33 MBytes 18 MBytes 10 MBytes 6 MBytes 5 MBytes 2 minute 

154 MBytes 78 MBytes 47 MBytes 32 MBytes 16 MBytes 9 MBytes 5 MBytes 4 MBytes 20 minute 16 

154 MBytes 77 MBytes 47 MBytes 31 MBytes 16 MBytes 8 MBytes 4 MBytes 4 MBytes 60 minute 

165 MBytes 83 MBytes 51 MBytes 35 MBytes 18 MBytes 10 MBytes 6 MBytes 5 MBytes 2 minute 

164 MBytes 82 MBytes 50 MBytes 34 MBytes 17 MBytes 9 MBytes 5 MBytes 4 MBytes 20 minute 17 

163 MBytes 82 MBytes 49 MBytes 33 MBytes 17 MBytes 9 MBytes 5 MBytes 4 MBytes 60 minute 

174 MBytes 88 MBytes 53 MBytes 36 MBytes 19 MBytes 10 MBytes 6 MBytes 5 MBytes 2 minute 

173 MBytes 87 MBytes 53 MBytes 35 MBytes 18 MBytes 10 MBytes 5 MBytes 4 MBytes 20 minute 18 

173 MBytes 87 MBytes 52 MBytes 35 MBytes 18 MBytes 9 MBytes 5 MBytes 4 MBytes 60 minute 

183 MBytes 92 MBytes 56 MBytes 38 MBytes 20 MBytes 11 MBytes 6 MBytes 5 MBytes 2 minute 

183 MBytes 92 MBytes 55 MBytes 37 MBytes 19 MBytes 10 MBytes 5 MBytes 4 MBytes 20 minute 19 

182 MBytes 91 MBytes 55 MBytes 37 MBytes 19 MBytes 10 MBytes 5 MBytes 4 MBytes 60 minute 

193 MBytes 97 MBytes 59 MBytes 40 MBytes 20 MBytes 11 MBytes 6 MBytes 5 MBytes 2 minute 

192 MBytes 96 MBytes 58 MBytes 39 MBytes 20 MBytes 10 MBytes 6 MBytes 5 MBytes 20 minute 20 

192 MBytes 96 MBytes 58 MBytes 39 MBytes 20 MBytes 10 MBytes 5 MBytes 4 MBytes 60 minute 

202 MBytes 102 MBytes 61 MBytes 41 MBytes 21 MBytes 11 MBytes 6 MBytes 5 MBytes 2 minute 

202 MBytes 101 MBytes 61 MBytes 41 MBytes 21 MBytes 11 MBytes 6 MBytes 5 MBytes 20 minute 21 

201 MBytes 101 MBytes 61 MBytes 41 MBytes 21 MBytes 10 MBytes 5 MBytes 4 MBytes 60 minute 

211 MBytes 106 MBytes 64 MBytes 43 MBytes 22 MBytes 11 MBytes 6 MBytes 5 MBytes 2 minute 

211 MBytes 106 MBytes 64 MBytes 43 MBytes 22 MBytes 11 MBytes 6 MBytes 5 MBytes 20 minute 22 

211 MBytes 106 MBytes 64 MBytes 43 MBytes 21 MBytes 11 MBytes 6 MBytes 5 MBytes 60 minute 

221 MBytes 111 MBytes 67 MBytes 45 MBytes 23 MBytes 12 MBytes 6 MBytes 5 MBytes 2 minute 

221 MBytes 111 MBytes 66 MBytes 44 MBytes 22 MBytes 11 MBytes 6 MBytes 5 MBytes 20 minute 23 

221 MBytes 110 MBytes 66 MBytes 44 MBytes 22 MBytes 11 MBytes 6 MBytes 5 MBytes 60 minute 

230 MBytes 115 MBytes 69 MBytes 46 MBytes 23 MBytes 12 MBytes 6 MBytes 5 MBytes 2 minute 

230 MBytes 115 MBytes 69 MBytes 46 MBytes 23 MBytes 12 MBytes 6 MBytes 5 MBytes 20 minute 
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230 MBytes 115 MBytes 69 MBytes 46 MBytes 23 MBytes 12 MBytes 6 MBytes 5 MBytes 60 minute 
 


