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Εγχειρίδιο Χρήσης  

 

Σημαντικό! 

Η διαδικτυακή πύλη της υπηρεσίας www.vidatrack.com είναι συμβατή με τους πιο κάτω περιηγητές: 

 Internet Explorer 12 ή πιο πρόσφατο 
 Google Chrome 38 ή πιο πρόσφατο 
 Mozilla Firefox 38.5 ή πιο πρόσφατο 

 

Α. Διαδικτυακή Εφαρμογή Vidatrack   

Βήμα 1 ο – Είσοδος στη διαδικτυακή πύλη Vidatrack 

Μεταβείτε στη σελίδα www.vidatrack.com και εισάγετε τους κωδικούς πρόσβασης που σας έχουν δοθεί. 

 

 

Βήμα 2 ο – Αρχική σελίδα 

Η πρώτη σελίδα που θα εμφανίζεται μετά την σύνδεσή σας, έως ότου αλλάξετε τον κωδικό σας, είναι η σελίδα αλλαγής του προσωπικού σας κωδικού. 
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Ενώ η αρχική σελίδα δείχνει την τελευταία τοποθεσία από την οποία έστειλε συντεταγμένες ο tracker (συσκευή) μας. 
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Βήμα 3 ο – Όρια ασφαλούς μετακίνησης (Γεω-περίφραξη / Geofencing) 

Μέσω της δυνατότητας της γεω-περίφραξης μπορείτε να ορίσετε την ασφαλή περιοχή μετακίνησης του χρήστη. Συγκεκριμένα, μπορείτε να επιλέξετε μια 
περιοχή στον χάρτη, οποιουδήποτε σχήματος και μεγέθους, στην οποία θεωρείτε πως κινείται ασφαλώς υπό κανονικές συνθήκες ο χρήστης της υπηρεσίας.  

Εάν το άτομο που φέρει τη συσκευή πάνω του (χρήστης) μεταβεί εκτός της προκαθορισμένης περιοχής, θα σας σταλεί από την υπηρεσία ενημέρωση μέσω 
μηνύματος SMS, το οποίο και θα περιέχει σύνδεσμο με την θέση του χρήστη στο σημείο της τελευταίας του γνωστής τοποθεσίας. Παράλληλα, όταν ο χρήστης 
επανέλθει εντός των ορίων της γεω-περίφραξης η υπηρεσία θα ξαναστείλει ενημερωτικό μήνυμα.  

Προσοχή: Για να λάβει ο χρήστης μήνυμα ότι βρίσκεται εκτός περιοχής ασφαλούς μετακίνησης, χρειάζεται πρώτα να βρίσκεται μέσα σε αυτήν και έπειτα να 
εξέλθει από αυτήν. 

Επιλέγοντας τον σύνδεσμο (συντεταγμένες) που στέλνει η υπηρεσία στην κινητή συσκευή σας ή αντιγράφοντας τον στον περιηγητή του υπολογιστή σας, 
μέσω των Google Maps, μπορείτε να δείτε την τελευταία γνωστή θέση του χρήστη. 

 

 

Για να θέσετε τα όρια της περιοχής ασφαλούς μετακίνησης, ακολουθείστε τα εξής βήματα (όπως αυτά φαίνονται και στο γράφημα): 

 Επιλέξτε το όνομα του χρήστη από το κίτρινο μενού (Θ1).  
 Επιλέξτε το (δεξί) βελάκι που έχει σχήμα πολυγώνου, δίπλα στο κουμπί με το χέρι που βρίσκεται στο πάνω μέρος της οθόνης, κέντρο (Θ2).  
 Σχεδιάστε την ασφαλισμένη περιοχή σε όποιο σχήμα και μέγεθος θέλετε (Θ3).  
 Όταν ολοκληρώσετε τον σχεδιασμό, επιλέξτε ‘Save Geofence’ στην αριστερή πλευρά της οθόνης (Θ4). 

Εάν επιθυμείτε να ορίσετε διαφορετική περιοχή ασφαλούς μετακίνησης (αλλαγή γεω-περίφραξης) κάντε κλικ στο κουμπί ‘Remove Geofence’ (Θ5) και 
αυτόματα ανανεώνετε τη σελίδα (refresh) (Θ6). Εναλλακτικά, μπορείτε να κλείσετε και να ξανανοίξετε τον περιηγητή. 

Έπειτα, ακολουθείτε την ίδια διαδικασία και επιλέγετε ξανά ‘Save Geofence’. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βήμα 4 ο – Επιλογή Paths 

Στην επιλογή ‘Paths’ έχετε τη δυνατότητα να δείτε το ιστορικό των κινήσεων του χρήστη, τόσο συνολικά όσον και σε συγκεκριμένες ημερομηνίες ή/και 
χρονικές περιόδους. 
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Για να επιλέξετε συγκεκριμένες ημερομηνίες πατάτε το ‘Ημερολόγιο-Calendar’ στην αριστερή πλευρά της οθόνης (Θ6), εισάγετε τις ημερομηνίες που θέλετε 
και πατάτε το κουμπί ‘View’ κάτω από τις ημερομηνίες. Με πράσινο χρώμα φαίνονται οι κινήσεις της σημερινής ημέρας, ενώ με κόκκινο χρώμα οι κινήσεις των 
προηγούμενων ημερών. Για να “καθαρίσετε” το χρονικό διάστημα που επιλέξατε προς προβολή, αφήνετε κενά τα πεδία της ημερομηνίας και επιλέγετε “View”. 

9 

 

Κάτω δεξιά στην οθόνη, υπάρχει ένα εικονίδιο κόκκινου κύκλου με θαυμαστικό. Πατώντας επάνω εμφανίζεται η λίστα με τις πρόσφατες ειδοποιήσεις του Panic 
Button(Θ7). Επιλέγοντας κάποια από αυτές, εμφανίζεται η τοποθεσία στην οποία πατήθηκε το πλήκτρο. Πατώντας την τελευταία επιλογή της λίστας, “See 
more”(Θ8), εμφανίζεται μία λίστα με όλες τις ειδοποιήσεις του Panic Button (Θ9). 

 

Στην σελίδα της λίστας ειδοποιήσεων μπορείτε να δείτε πόση ήταν η μπαταρία όταν ο χρήστης πάτησε το “Panic Button”, αν βρισκόταν σε κίνηση και πόση 
ώρα πήρε στην συσκευή να εντοπίσει την τοποθεσία από τη στιγμή που πατήθηκε το κουμπί. 
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Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα επισήμανσης της κάθε ειδοποίησης ως “False Alarm” (Θ10) στην περίπτωση που το πλήκτρο του “Panic Button” έχει 
πατηθεί κατά λάθος. Έτσι, μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει πότε υπήρξε πραγματική έκτακτη ανάγκη και πότε όχι μέσω της σελίδας των στατιστικών. 

 

Βήμα 5 ο – Στατιστικά 

Στην σελίδα “Statistics” μπορείτε να δείτε κάποια στατιστικά είτε από την αρχή χρήσης της υπηρεσίας ή σε ένα ένα περιορισμένο χρονικό εύρος, επιλέγοντας 
το χρονικό διάστημα μέσω των πεδίων “Start Date" και “End Date” κι έπειτα πατώντας “View”. 
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Βήμα 6 ο – Εντοπισμός Χρήστη 

Η υπηρεσία Vidatrack παρέχει τη δυνατότητα να εντοπίσετε που βρίσκεται ο χρήστης της υπηρεσίας αποστέλλοντας μήνυμα SMS στη συσκευή του χρήστη.  

Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε μήνυμα με την εντολή «Fix?» στον τηλεφωνικό αριθμό του χρήστη και σε λίγα λεπτά η συσκευή θα σας 
απαντήσει δίνοντας σας τις συντεταγμένες όπου βρίσκεται ο χρήστης. Στη συνέχεια εισάγετε τις συντεταγμένες σε κάποιο πρόγραμμα πλοηγήσεως όπως 
Google Maps στο κινητό ή στον υπολογιστή σας για να βρείτε ακριβώς την τοποθεσία του χρήστη. 

Προσοχή! Η συγκεκριμένη διευκόλυνση λειτουργεί με τη χρήση δορυφόρων (GPS). Όταν ο χρήστης βρίσκεται σε εσωτερικό χώρο, μακριά από πόρτες ή 
παράθυρα ή σε υπόγειους χώρους, είναι πιθανόν η συσκευή να μην μπορεί να εντοπισθεί η θέση της συσκευής. 

 

 

Βήμα 7 ο: Επεξεργασία στοιχείων 

 

Ο οικείος έχει την δυνατότητα να επισκεφθεί την καρτέλα “Edit” και να επεξεργαστεί τα στοιχεία του, όπως και να αλλάξει τον προσωπικό κωδικό του. 
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Σε περίπτωση που χρειάζεστε περαιτέρω πληροφορίες ή υποστήριξη, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 80002030 (χωρίς χρέωση) 

ή/και να επισκεφθείτε ένα από τα Cytashop παγκύπρια. 

 

Η τεχνική υποστήριξη της υπηρεσίας παρέχετε μόνο από τα ακόλουθα Cytashop: 
 Λευκωσία –Στρόβολος και Λατσιά 
 Λεμεσός – Αθηνών 
 Λάρνακα – Κεντρικό 
 Πάφος – Κεντρικό 
 Αμμόχωστος – Κεντρικό 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cyta.com.cy/store-locator
https://www.cyta.com.cy/store-locator
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Β. Συσκευή Εντοπισμού Θέσης 

 

 
 

Τεχνικά χαρακτηριστικά Συσκευής Teltonika GH4000: 

Η συσκευή εντοπισμού θέσης παρέχει δυνατότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας. Διαθέτει τρείς θέσεις αποθήκευσης τηλεφωνικών αριθμών, καθώς και κεντρικό 
κουμπί (SOS) για αποστολή σήματος εκτάκτου ανάγκης.  

Η συσκευή παρέχεται πλήρως προσωποποιημένη καθώς στην φάση της παραγγελίας ο Συνδρομητής ενημερώνει για τους προ-προγραμματισμένους αριθμούς 
κλήσης και τις διάφορες παραμέτρους πρόσβασης. Τα φυσικά χαρακτηριστικά της συσκευής είναι τέτοια που επιτρέπουν στον Χρήστη να την έχει διαρκώς 
επάνω του. Διαθέτει μέγιστη αυτονομία περίπου 2 ημερών και παρέχεται μαζί με τον κατάλληλο φορτιστή όπως ακριβώς συμβαίνει και με τις συσκευές κινητής 
τηλεφωνίας. 

Δυνατότητες Συσκευής Teltonika GH4000: 

 Χρήση ως απλοποιημένο κινητό τηλέφωνο. Μπορεί να αποθηκεύσει έως και τρείς αριθμούς άμεσης κλήσης. Μπορεί να δεχτεί κλήσεις κανονικά και να 
δέχεται  εντολές SMS από ένα προκαθορισμένο αριθμό. 

 Εντοπισμός στίγματος μέσω GPS σε πραγματικό χρόνο. 
 Αποστολή SMS έκτακτης ανάγκης με τις τελευταίες συντεταγμένες GPS (πλήκτρο SOS).  
 Δυνατότητας καταγραφής διαδρομής. 
 Ειδοποίηση μέσω sms όταν η μπαταρία φτάσει λιγότερο από 30% και όταν φορτίσει στο 100%. 
 Εξατομίκευση ρυθμίσεων συσκευής από τα σημεία πωλήσεως της υπηρεσίας  
 Υποστήριξη A-GPS και GLONASS. 
 Εσωτερική μνήμη: 1Μb 
 Εμφάνιση κατάστασης συσκευής (μπαταρία, GSM, GPRS, Alarm) μέσω φωτεινών ενδείξεων στο μπροστινό μέρος της συσκευής. 
 «Έξυπνα» προφίλ διαχείρισης ενέργειας. 
 Διαστάσεις συσκευής: 92x44x18 mm. 
 Μπαταρία: 1050mAh (Li-ion). 
 Φόρτιση μέσω καλωδίου micro USB. 
 Βάρος: 80γρ. 

 


