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Witaj w systemie
Smart Holte
Dziękujemy za zaufanie i zakup naszych nadajników GPS.
Poniższy dokument ma na celu umożliwienie swobodnego
poruszania się po naszej aplikacji webowej. Oprowadzimy
Cię po niej krok po kroku.
Zaczynamy.
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1. LOGOWANIE

Ekran logowania
1

Logowanie do systemu w trybie administratora
2

Wejdź na stronę holte.pl a następnie w prawym górnym rogu kliknij zakładkę ZALOGUJ.
Zostaniesz automatycznie przeniesiony do strony logowania do systemu. Wybierz
1 JĘZYK, w którym chcesz obsługiwać program.

3

W mejlu powitalnym otrzymałeś swój login i tymczasowe hasło. Użyj ich do pierwszego
logowania się na stronie https://smart.holte.no.
Jeśli wybrałeś język polski, to w polu 2 E-MAIL/NAZWA UŻYTKOWNIKA wpisz login; w
polu 3 HASŁO wpisz swoje tymczasowe hasło a następnie kliknij przycisk 4 ZALOGUJ.

4

Następnie nadaj nowe hasło.
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2. EDYCJA POJAZDÓW

1

Zarządzenie
pojazdami

4

2

Pojazd z podłączonym nadajnikiem
automatycznie pojawi się na liście.
W celu edytowania nowego pojazdu,
do którego podłączone zostało jedno z
naszych urządzeń należy z pozycji konta
administratora firmy wejść w zakładkę
1 FIRMA a następnie
2 ZARZĄDZANIE POJAZDAMI i
wybrać z listy 3 POJAZDY. Następnie
przy wybranym pojeździe klikamy
przycisk 4 EDYTUJ.

3
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2. EDYCJA POJAZDÓW

Edycja pojazdu

5

8

Wyskoczy nam okno “edycja istniejącego pojazdu”, które Widzą
Państwo po prawej.

6

Wypełniamy pola: 5 NUMER REJESTRACYJNY, 6 MARKA oraz
7 MODEL jeśli chcesz, aby te się wyświetlały. W polu 8 SPOSÓB
UŻYTKOWANIA wybieramy opcję z listy.

9

7

10

Zalecamy nie zmieniać pola Identyfikatora nadajnika w celu ułatwienia
śledzenia jego pracy. Każde urządzenie GPS firmy Holte posiada numer
seryjny S/N (Serial Number), który znajduje się pod kodem kreskowym
na urządzeniu . W ten sposób możesz zidentyfikować swoje nadajniki.
Jeżeli kupiłeś kilka nadajników ponumerujemy je flamastrem:
1 — numer seryjny, 2 — numer seryjny itd.
W polu 9 GRUPA wybieramy wcześniej utworzoną grupę kierowców,
do których chcemy przypisać ten pojazd, np. “Sprzedawcy”. Następnie
określamy 10 TYP POJAZDU.

11

Możemy, lecz nie musimy, na tym etapie wypełnić 11 GODZINY
PRACY POJAZDU, które będą zaliczone jako służbowe.
Sugerujemy, aby okna 12 WYŚWIETLAĆ POZYCJĘ NA STRONIE
POJAZDÓW? oraz 13 WYŚWIETLAĆ PRĘDKOŚĆ? pozostawić
zaznaczone. Te opcje będą wówczas widoczne w widoku SZCZEGÓŁY
PRZEJAZDU przy wybranym pojeździe.
Po wypełnieniu pól z okna po prawej, klikamy 14 ZAPISZ.

12
13
14
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2. EDYCJA POJAZDÓW

Liczenie przebiegów i
przeglądy techniczne
Jeśli chcą Państwo otrzymywać przypomnienia o obowiązkowym
badaniu technicznym lub przeglądzie okresowym, należy w pierwszej
kolejności skonfigurować te dane przy istniejącym pojeździe. Aby
wejść w edycję istniejącego pojazdu należy powtórzyć kroki opisane na
stronie 3.
1

Otworzy nam się okno “edycja istniejącego pojazdu”, w którym
uzupełniamy pola 1 BADANIE TECHNICZNE oraz 2 PRZEGLĄD
OKRESOWY o wybrane z dowodu rejestracyjnego daty lub(i) pole
3 PRZEGLĄD OKRESOWY (KM), w którym podajemy kilometry.

2
3

Przy polu PRZEGLĄD OKRESOWY (KM) należy pamiętać, aby
wcześniej uzupełnić faktyczny stan licznika danego pojazdu, co opisano
na poprzedniej stronie.
Po wprowadzeniu zmian, klikamy 4 ZAPISZ.

4
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2. EDYCJA POJAZDÓW

4

Stan
liczników

5

3

1

Do każdego dodanego pojazdu można
dodać jego stan licznika. Opcja ta
dostępna jest w module
1 ZARZĄDZANIE POJAZDAMI
pod pozycją 2 STAN LICZNIKÓW
zarówno z zakładki 3 FIRMA
jak i 4 MOJA STRONA i może
zostać wypełniona zarówno przez
administratora jak i przypisanego do
firmy użytkownika.

2

Klikamy w pomarańczowe pole
5 ZGŁOŚ PRZEBIEG. Wyskoczy nam
okno “zgłoś przebieg”. Wypełniamy
dane przebiegu pojazdu a następnie
klikamy 6 ZAPISZ.
Funkcja stanu liczników jest ściśle
powiązana z generowaniem raportu
ewidencji przebiegu pojazdu VAT. Jeśli
chcesz korzystać z tej funkcji, pamiętaj
aby zawsze w ostatni dzień miesiąca
uzupełniać faktyczne stany liczników.
Aby raport był spójny i poprawnie
generowany, musi być zachowana
ciągłość wpisywania co miesiąc.

6

8

2. EDYCJA POJAZDÓW
1

Komunikat o
przeglądzie
Po uzupełnieniu danych pojazdu dot.
badania technicznego oraz przeglądu
okresowego opisanych na poprzedniej
stronie mamy możliwość włączenia
przypomnień.
W tym celu na liście pojazdów klikamy
1 IKONĘ DZWONKA. Pojawi sięokno
“reguły powiadomień”.
Pole 2 ODBIORCA pozwala wybrać
nam komu będzie wyświetlał się
komunikat. Możemy także ustawić
3 LICZBĘ KILOMETRÓW przed
zdefiniowanym stanem licznika
przy której użytkownik otrzyma
przypomnienie. W polu “jak” wybieramy
4 RODZAJ POWIADOMIENIA.

5

2

Czynność powtarzamy na pozostałych
5 ZAKŁADKACH. Po skonfigurowaniu
reguły powiadomień klikamy 6 OK.

3

4

6
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3. EDYCJA PERSONELU

Dodawanie
pracownika

1
4
2
3

4

Nasza usługa pozwala na dodanie
kilku użytkowników, podlegających pod
„główne konto”. Takie konto np. dla
pracownika/użytkownika samochodu
pozwala na oznaczenie przejazdu jako
prywatny lub służbowy. Z głównego
konta jest podgląd na całą historię,
pomaga to np.: przy rozliczaniu
przejazdów.
W celu nadania dostępu dla innych
użytkowników posługujących się
Państwa pojazdami należy z pozycji
swojego konta administratora w
systemie smart.holte.no wejść w
zakładkę 1 FIRMA a następnie
2 ADMINISTRACJA FIRMĄ i wybrać
z listy 3 PERSONEL. Następnie
klikamy przycisk 4 DODAJ.
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3. EDYCJA PERSONELU

Dodawanie pracownika

5
6
7

Otworzy się okno DODAJ PRACOWNIKA. Wypełniamy pola 5 IMIĘ,
6 NAZWISKO, 7 E-MAIL (adres e-mail pracownika), 8 LOGIN
(login dla pracownika). Aktywujemy użytkownika zaznaczając pole
9 AKTYWNY. Pojawi się komunikat, na którym klikamy 10 NIE.

8
9

Następnie klikamy przycisk 11 DODAJ.
Na podany wcześniej adres e-mail nowego pracownika przyjdzie mail
powitalny z nazwą użytkownika i hasłem tymczasowym. Klikając w link
podany w mailu otworzy się strona logowania. Proces logowania został
opisany wyżej w punkcie 1. Po kliknięciu w przycisk zaloguj ustawiamy
nowe hasło.

11

10
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3. EDYCJA PERSONELU

Nadawanie
uprawnień

1
4
2

5
5

3

Z pozycji naszego konta administratora
możemy (nie musimy) dać nowemu
użytkownikowi wgląd w przejazdy.
W celu nadania użytkownikowi dostępu
do poszczególnych widoków należy z
pozycji swojego konta administratora
w systemie smart.holte.no wejść w
zakładkę 1 FIRMA a następnie
2 ADMINISTRACJA FIRMĄ i wybrać
z listy 3 UPRAWNIENIA. Następnie
otwieramy zakładkę 4 LICENCJE.
Nadajemy dostęp użytkownikowi
zaznaczając okienko przy jego
nazwisku. Zaznaczając 5 OKIENKO
“GPS” nadamy dostęp użytkownikowi
do wglądu w wykonane przejazdy.
Następnie klikamy w pomarańczowe
pole 6 ZAPISZ.
Aby kierowca miał wgląd w lokalizację
GPS pojazdów, którymi się poruszał
należy przypisać go do danego
samochodu. Przypisywanie kierowcy do
pojazdu opisano na kolejnej stronie.
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3. EDYCJA PERSONELU

Przypisywnie
kierowcy do
pojazdu
Aby kierowca miał wgląd w lokalizację
GPS pojazdów, którymi się poruszał
należy przypisać go do danego
samochodu.

1
4

2

3

W tym celu wchodzimy do zakładki
1 FIRMA 2 ZARZĄDZANIE
POJAZDAMI a następnie wybieramy z
listy opcję 3 PRZYDZIAŁY. Klikamy
w pomarańczowy przycisk 4 DODAJ
PRZYDZIAŁ.
Wyskoczy nam okno “stwórz nowy
przydział”. Wybieramy pojazd w polu
5 POJAZD oraz kierowcę w polu
6 KIEROWCA. A następnie klikamy
7 ZAPISZ.
Istnieje możliwość przypisania kilku
kierowców do jednego pojazdu.
Użytkownik sam loguje się do pojazdu
za pośrednictwem aplikacji mobilnej,
dzięki czemu wykonany przejazd będzie
do niego przypisany.

5

6

7
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3. EDYCJA PERSONELU

Przypisywnie
kierowcy do
przejazdu
Z pozycji administratora należy również
przypisać przejazd do kierowcy.
Klikamy w zakładkę 1 FIRMA, w
menu wybieramy moduł
2 ZARZĄDZANIE POJAZDAMI a
z listy opcję 3 PRZEJAZDY. Aby
przypisać kierowcę do przejazdu,
w kolumnie kierowca przy danym
przejeździe klikamy przycisk
4 WYBIERZ.

1

2
3
4

5

Klikając 5 SZCZEGÓŁY możemy
edytować przejazd gdzie możemy
zmienić wcześniej wybranego kierowcę.
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4. SZCZEGÓŁY PRZEJAZDÓW

Widok
przejazdów
(konto
pracownika)

1

2
3

4

Teraz Państwa pracownik może
zalogować się swoim Loginem i Hasłem
aby zobaczyć trasy, którymi się poruszał.
W tym celu należy wejść w moduł
1 MOJA STRONA, następnie
2 ZARZĄDZANIE POJAZDAMI i z
listy wybrać 3 MOJE PODRÓŻE.
Następnie należy kliknąć w
pomarańczowe pole 4 SZCZEGÓŁY.
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4. SZCZEGÓŁY PRZEJAZDÓW

Szczegóły
przejazdu
(konto
pracownika)
Otworzy się okno z przejazdem trasy i
jej parametrami na mapie Google.

5

W szczegółach przejazdu pracownik
może także określić 5 CEL przejazdu.
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4. SZCZEGÓŁY PRZEJAZDÓW

Widok
pojazdów na
mapie

1

2
3

Aby zobaczyć swoje pojazdy na mapie
należy wejść w zakładkę 1 FIRMA,
następnie 2 ZARZĄDZANIE
POJAZDAMI a następnie wybrać
3 PRZEGLĄD.
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4. SZCZEGÓŁY PRZEJAZDÓW

Widok
pojazdu na
mapie
Aby zobaczyć na jakiej szerokości i
długości geograficznej znajduje się
wybrany 1 POJAZD, należy wybrać
pojazd z listy pojazdów po lewej, a
następnie kliknąć zakładkę 2 FLOTA.

2
3

1

Położenie geograficzne jest widoczne
obok przycisku odśwież.
Klikając w 3 POŁOŻENIE
GEOGRAFICZNE POJAZDU
zostaniemy przeniesieni do map Google
gdzie jest oznaczony nasz pojazd. Na
mapach google możemy np. sprawdzić
czas dojazdu do wyranego miejsca
naszego pojazdu.
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4. SZCZEGÓŁY PRZEJAZDÓW

Trasy

2
3

Aby wyświetlić widok tras z danego
dnia należy wybrać 1 POJAZD z
listy pojazdów, a następnie przejść do
zakładki 2 TRASY.
3 OKRES wyświetlania tras możemy

1

wybrać z listy nad mapą.
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4. SZCZEGÓŁY PRZEJAZDÓW

1

Historia
przejazdów
2

Nieograniczoną historię przejazdów
wszystkich kierowców widać
również z zakładki 1 FIRMA, po
wybraniu modułu 2 ZARZĄDZANIE
POJAZDAMI, a następnie z listy opcji
3 PRZEJAZDY.

3
4

W tym oknie widać godzinę i adres
rozpoczęcia i zakończenia przejazdu,
a także czas trwania i odległość
pokonaną w kilometrach.
Po kliknięciu w przycisk
4 SZCZEGÓŁY na końcu wiersza
przy danym przejeździe, wyświetli się
cała trasa na mapie z dodatkowym
wykresem prędkości na każdym
jej odcinku oraz z prędkościami
maksymalną i minimalną.
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5. MIEJSCA NA MAPIE

1
4

Dodawanie
miejsc
2

Najczęściej odwiedzanym miejscom na
mapie, możesz przypisywać nazwy. Aby
wyświetlić listę miejsce należy wybrać
zakładkę 1 FIRMA, następnie
2 ZARZĄDZANIE POJAZDAMI a
potem 3 MIEJSCA.

3

Aby dodać nowe miejsce naciśnij
przycisk 4 DODAJ MIEJSCE.
Wyskoczy okno o nazwie “stwórz
miejsce”.

5
6
7

W oknie tym, należy wypełniać pole
5 SZUKAJ, które znajduje się nad
mapą. System podpowie adres, a po
wybraniu go, pola 6 SZEROKOŚĆ i
7 DŁUGOŚĆ geograficzna uzupełnią
się same. Jedyne co należy zrobić to
nadać miejscu nazwę w polu
8 NAZWA. Następnie należy kliknąć
9 ZAPISZ.

8

9
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6. UDOSTĘPNIANIE

1
4

Dostęp
tymczasowy

9

2

Dostęp tymczasowy to opcja
przeznaczona dla tych klientów, którzy
chcieliby udostępniać położenie swoich
pojazdów w wybranym przedziale
czasowym, zewnętrznym firmom, np.
spedytorom, którzy z uwagi na potrzebę
ustalania tras i punktów załadunku
TIRów , powinni mieć wgląd w ich
lokalizację.

3

Aby wygenerować taki link, należy
przejść do zakładki 1 FIRMA,
wybrać moduł 2 ZARZĄDZANIE
POJAZDAMI a następnie z listy
opcję 3 DOSTĘP TYMCZASOWY.
Należy w pierwszej kolejności kliknąć w
pomarańczowe poje 4 DODAJ.
W oknie “edycja” wypełnić zakres dat w
polach 5 OD i 6 DO, a także wybrać
z listy 7 POJAZD(Y), którego(ych)
pozycję, chcemy udostępnić. Klikamy
8 ZAPISZ.
Link do udostępnienia widoku pojazdu
możemy skopiować klikając przycisk
9 KOPIUJ na liście pojazdów.

5
6
7

8
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6. UDOSTĘPNIANIE

1
4

Kopiuj JSON
Kopiuj JSON - ta funkcja kopiuje do
“schowka” link w formacie klucza API
dla spedytora. Po skopiowaniu JSON
wystarczy użyć funkcji “wklej” np. w
mailu i wysłać.
Aby wygenerować taki link, należy
przejść do zakładki 1 FIRMA,
wybrać moduł 2 ZARZĄDZANIE
POJAZDAMI a następnie z listy
opcję 3 DOSTĘP TYMCZASOWY.
Należy w pierwszej kolejności kliknąć w
pomarańczowe poje 4 DODAJ.

9

2

3

W oknie “edycja” wypełnić zakres dat w
polach 5 OD i 6 DO, a także wybrać
z listy 7 POJAZD(Y), którego(ych)
pozycję, chcemy udostępnić. Klikamy
8 ZAPISZ.
Link do udostępnienia widoku pojazdu
możemy skopiować klikając przycisk
9 KOPIUJ JSON na liście pojazdów.

5
6
7

8
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7. NADAJNIKI

1
4

Nadajniki
Aby wyświetlić listę nadajników należy
wybrać zakładkę 1 FIRMA, następnie
2 ZARZĄDZANIE POJAZDAMI a
potem 3 NADAJNIKI.
Po kliknięciu w 4 IKONĘ DZWONKA
pojawia się opcja ustawienia alertów i
sposobie ich otrzymywania. W zakładce
5 ODŁĄCZENIE NADAJNIKA
wybieramy 6 ODBIORCĘ
powiadomienia (można wybrać kilka
osób). Następnie wybieramy
7 RODZAJ powiadomienia. Możemy
także ustawić regułę powiadomień dla
8 ZAAKCEPTOWANEJ PODRÓŻY
SŁUŻBOWEJ, 9 BRAKU
PRZYPISANEGO KIEROWCY, oraz
10 PODRÓŻY POZA GODZINAMI
PRACY (godziny te ustawiamy
przy edycji pojazdu oraz sposobie
użytkowania – auto przekazane
pracownikowi). Po ustawieniu reguł
powiadomień klikamy 11 OK.
Można sprawdzić na jak długo
urządzenie było odłączone klikając
strzałkę przy przycisku 12 PRZEJAZDY
a następnie wybierając z listy
13 OKRESY ROZŁĄCZENIA.

2

12
13

3

5

8

9

10

6

7

11
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7. NADAJNIKI

1
4

Konfiguracja
nadajników

5
10

2

Dla wszystkich nadajników, bądź dla
każdego z osobna, możemy ustawić
minimalny czas postoju w minutach po
którym urządzenie zakończy przejazd i
opublikuje go w zakładce przejazdy.

3

Aby nadać wszystkim nadajnikom
tę samą konfigurację należy wybrać
zakładkę 1 FIRMA, następnie
2 ZARZĄDZANIE POJAZDAMI
a potem 3 KONFIGURACJA
NADAJNIKÓW. W oknie 4 FIRMA(...)
ustawiamy interesujące nas parametry
dla wszystkich nadajników a następnie
klikamy 5 ZAPISZ.
Aby skonfigurować pojedynczy nadajnik
należy wyświetlić listę nadajników
wybierając zakładkę 6 FIRMA,
następnie 7 ZARZĄDZANIE
POJAZDAMI a potem 8 NADAJNIKI.
Przy wybranym nadajniku klikamy
strzałkę a następnie
9 KONFIGURACJA. Przejdziemy do
listy konfiguracji nadajników gdzie
w oknie 10 NADAJNIK(...) możemy
ustawić wybrany nadajnik.

6
4

7

9
8
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8. RAPORTY

1

Lista
raportów
2

W zależności od sposobu użytkowania
pojazdu i jego konfiguracji , można
wybrać odpowiedni raport, dzienny,
tygodniowy, miesięczny lub po własno
zdefiniowanym okresie dat.
Aby wyświetlić raporty należy wybrać
zakładkę 1 FIRMA, następnie
2 ZARZĄDZANIE POJAZDAMI a
potem 3 RAPORTY.

3
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Bezpłatna
aplikacja
mobilna
Dzięki darmowej aplikacji mobilnej
masz dostęp do platformy
administratora w każdym miejscu
i w każdym momencie. Zarządzaj
swoją flotą przy użyciu prostej
w obsłudze aplikacji na swoim
telefonie.
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W razie dalszych pytań
zapraszamy do kontaktu:
DZIAŁ TECHNICZNY:

+48 515 120 031
DZIAŁ ADMINISTRACYJNY:

+48 515 120 030

Po więcej szczegółów
zapraszamy na stronę internetową:

www.holte.pl

ul. Nowy Świat 34, 80-299 Gdańsk
NIP
Regon
KRS

2040003336
221600039
0000407244

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego
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