Electric & electronic car accessories

Tijdelijke onbeschikbaarheid mobiele app
Android

Info
Beste MobileFleet-gebruiker
Tot voor kort was de MobileFleet-app enkel beschikbaar voor mobiele toestellen werkend op iOS. Door
softwarewijzigingen werkt de app echter tijdelijk niet meer met iOS11. Onze leverancier doet zijn uiterste best om de
app zo snel mogelijk te herwerken. Daarom hebben wij aan onze leverancier ook gevraagd of het mogelijk is om een
Android-versie ter beschikking te stellen. Hiervoor kunnen wij u op dit moment echter nog geen uitsluitsel geven.
Intussen kan u de voertuigen van uw vloot wel in real time opvolgen via een specifieke webtoegang voor mobiele
toestellen. Deze webtoegang is beschikbaar voor zowel iOS als Android en kan eveneens worden ‘vastgepind’
aan het startscherm, zodat het lijkt alsof het om een app gaat. Om dit te doen, dient onderstaand stappenplan te
worden gevolgd.
Wij danken u alvast voor uw begrip en houden u uiteraard zo snel mogelijk op de hoogte!
Stappenplan





Open de Google Chrome op uw mobiel toestel.
Geef de url http://eu.mobilefleet.es in.
Klik in de rechterbovenhoek op het icoon en vervolgens op Toevoegen aan startscherm (zie afb. 1 & 2).
Geef de toepassing de naam MobileFleet en klik op Toevoegen (zie afb. 3). De webtoegang werd vastgepind
aan uw startscherm.
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Open de webtoegang met de juiste logingegevens. Een kaart wordt weergegeven met pushpins op de locatie
van alle voertuigen binnen uw vloot (zie afb. 4).
Via het afrolmenu Object kan het voertuig worden geselecteerd dat moet worden gelokaliseerd (zie afb. 5). Klik
op de pushpin om alle gegevens van het desbetreffende voertuig weer te geven (zie afb. 6).
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Via het afrolmenu
kunnen de namen van de voertuigen bij de pushpins worden weergegeven. Hiervoor
dient het vakje Show names te worden aangevinkt (zie afb. 7).
Via het afrolmenu
kan de laatste en voorlaatste positie van een voertuig worden geraadpleegd. Daarnaast
kan worden doorgeklikt naar uw account (My profile) of naar de desktopversie van het portaal (Full web). Ook
uitloggen dient via dit menu te gebeuren via de knop Log out (zie afb. 8).
Via het afrolmenu Kaart kan tot slot de kaartweergave worden gekozen. In onderstaand voorbeeld werd gekozen
voor Satellietbeeld met Labels (vermelding van plaatsnamen en grote wegen) (zie afb. 9).
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