GPS TRACKERS

ready to
take off

GEBRUIKERSHANDLEIDING - NEDERLANDS

INTRODUCTIE
Welkom bij Folloow. Voor u ligt onze gebruikershandleiding waarin stap-voor-stap wordt
uitgelegd hoe u het Folloow platform kunt gebruiken. Met daarin onder andere de
volgende onderdelen:
1.
Inloggen / toevoegen GPS trackers
Inloggen in uw Folloow online omgeving en toevoegen van GPS trackers.
2.
Overzicht lijst GPS trackers
Wat zie ik als ik ben ingelogd
3.
Ritgeschiedenis opvragen
Bekijk de rit geschiedenis van uw objecten op de kaart
4.
Geofences
Creëer beveiligde zones
5.
Notificaties
Aanmaken van meldingen en het ontvangen
6.
Rapportages
Instellen van rapportages en generen van rapportages
7.
Gebruik kaart legenda/ informatie labels GPS tracker
Toelichting kaart legenda + informatie GPS trackers op kaart
8.
Tags / Views
Creëer groepen doormiddel van Views en Tags
9.

Locatie delen

10.

Secure mode

Wij hebben de handleiding zo compleet mogelijk voor u gemaakt. Mochten er toch vragen
zijn neem dan gerust contact met ons op. Dat kan via support@folloow.com.
Ook kunt u een aansluitend op deze handleiding een FAQ vinden met antwoorden op veel
gestelde vragen via Folloow.com
Vriendelijke groet,
Folloow

GPS TRACKERS

Voor sales of support of andere vragen zijn wij bereikbaar via onderstaande gegevens:
Sales: +31 (0)6 51818195
Support: +31 (0) 85 2109010
Support: +32 (0) 3 500 95 95
Email: support@folloow.com

1.

INLOGGEN/ TOEVOEGEN GPS TRACKERS

Om in te loggen in uw online omgeving van Folloow gaat u naar app.folloow.com.
Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in die u eerder heeft aangemaakt bij de
registratie van uw gegevens.

*bent u uw wachtwoord vergeten! Gebruik dan ‘wachtwoord vergeten’ om een nieuw wachtwoord aan te
maken. Volg de instructies die in de mail staan om het nieuwe
wachtwoord aan te maken.

Is het inloggen met u gegevens gelukt? Als het gelukt is moet u volgende scherm zien;

In dit scherm heeft u de volgende opties:
1.
Zie apparaten op portal; kies u hiervoor dan word u doorgelinkt naar uw online
omgeving waarin u de GPS tracker kunt beheren en volgen.
2.
Voeg een nieuw apparaat toe:
Met deze knop kunt u nieuwe GPS units toevoegen aan uw account. De activatiecodes
worden meegeleverd bij de GPS units. Zodra de unit is toegevoegd verschijnt er een bericht
onder bovenstaand scherm ‘toegevoegd’. De GPS unit komt in de lijst met GPS units staan
met als naam de activatiecode.

2.

Overzicht lijst GPS tracker

2.

OVERZICHT LIJST GPS TRACKERS

Zodra u bent ingelogd heeft u links in de online omgeving de lijst met alle geregistreerde
GPS trackers op uw account. In de kolom waar de GPS trackers hebben je aantal kolommen
waar informatie in word weergegeven van de GPS tracker.
In onderstaand screenshot staan de cijfers 1 t/m 4 onder de foto staat de toelichting bij elk
nummer.

1. In de zoekbalk kunt u zoeken naar een specifieke GPS tracker. Dit
maakt het eenvoudiger als u een meerder GPS trackers op uw account heeft staan om gelijk de juiste te vinden.
2. In deze balk staat alle informatie die word weergegeven van b.v.
het voertuig. Met onder andere de gereden kilometers, laatste netwerk connectie, status voertuig, selectie vak, voertuig naam. Als u
met de rechtermuisknop op de balk klikt kunt u informatie
toevoegen en weg halen.
3. Met de blauwe knop kunt u een gebruiker of sub-gebruiker
toevoegen. Als u bijvoorbeeld meerdere mensen heeft binnen uw
bedrijf die gebruik moeten maken van de online omgeving.
4. Dit is de plek waar al uw GPS trackers staan.

3.

RITGESCHIEDENIS OPVRAGEN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Selecteer hier uw voertuig (en).
Maak hier een datum selectie en of tijd.
Bij icoontje worden alle ritten en stops getoond in vak (7).
Dit icoontje laat u een tijdlijn zien met de Ritten en stops.
Uitgebreide lijst met GPS punten.
Ververs knop voor het opnieuw inladen opgevraagd route.
Vak waar alle data staat.
Hier kunt u een notificatie selecteren die u heeft ingesteld

Bij het selecteren van een datum klikt u eerste op de start datum en vervolgens op een
einddatum. U kun de vakjes waar een tijd word aangegeven eventueel de tijd aanpassen om
de informatie die u te krijgt nog iets specifieker te maken. Links in dit paneel zie u vandaag,
gisteren, deze week of vorige week staan. Als één van de opties aanklikt word de datum
automatisch ingesteld.

Zodra u een voertuig (en) heeft geselecteerd en de gewenste datum heeft ingevoerd word automatisch de benodigde gegevens opgehaald en getoond zoals in onderstaande afbeelding en
getekend op de kaart. Wat u onderstaand afbeelding ziet is het volgende:
•
•
•
•
•
•

Datum en tijd van een rit
Vertrekadres en aankomstadres
Aantal gereden kilometers per rit.
De tijd hoelang de rit heeft geduurd
De stilstand van het voertuig tussen de ritten.
Samenvatting van de geselecteerde periode.

Het tweede icoontje rechts van de balk waar u een voertuig hebt geselecteerd is een tijdlijn
met de rittengeschiedenis visueel. Als u met uw muis over de tijdbalk beweegt zie u welke rit
het is geweest.
1.
2.
3.
4.

Blauw; Stationair draaien voertuig.
Groen; in beweging
Rood; geparkeerd.
Grijs; stilstand voertuig

Het derde icoontje rechts van de selectie balk geeft u een lijst met alle GPS punten van de
rittengeschiedenis die is geselecteerd. Hiermee kunt u een uitgebreide data analyse maken.
De gegevens die u hier zit kunnen verschillend zijn.

Met een klik op rechtermuisknop kun je de gegevens die je zit in dit scherm aanpassen.
Je hier dingen toevoegen en weghalen. Na het aanpassen van deze gegevens moet de
omgeving opslaan.
1.
2.
3.

Ga naar vensters en panelen.
Ga naar werkplaats.
Kies voor opslaan of opslaan als.

Rittengeschiedenis op de kaart
Zodra je een selectie maakt van een voertuig en een datum dan word automatisch de
geschiedenis op de kaart getoond (zie afbeelding)
De rittengeschiedenis word weergeven op de kaart met een rij richting en alle stops die het
voertuig heeft gemaakt. Als je nog een notificaties selecteert zal deze ook worden weergeven
op de kaart.

Hier ziet de gegevens die worden weergeven bij de tijden die in de route staan.
Als een voertuig meerder keren is gestopt op een plek staat er nog een cijfer voor het
klokje in de zwarte balk.

Als u een notificatie selecteert word deze getoond op de kaart met een uitroep teken
in een rode driehoek icoon. Als u een notificatie selecteert word deze getoond op de kaart
met een uitroep teken in een rood driehoek icoon. Wanneer u op dit icoon klikt krijgt u
gedetailleerde informatie over de notificatie te zien.

4.

GEOFENCING

U kunt in de online omgeving drie soorten geofences aanmaken. Een geofence is een
gebied gemarkeerd op kaart met de functies als de GPS tracker de geofence verlaat er een
melding word afgegeven. (voor aanmaken van meldingen ‘notificaties’ kunt u hoofdstuk 5
raadplegen).
Drie soorten geofences:
• Route geofence; met deze geofence kun je routes vast leggen op de kaart die uw
voertuigen of andere objecten moet rijden. Als uw voertuig afwijkt van de route
ontvangt u een melding (notificatie).
• Polygon geofence: met deze vorm van geofence kunt u zelf bepalen welke vorm de
geofence krijgt.
• Cirkel geofence; een cirkel geofence is alleen aan te passen in de grote van de cirkel.
Zie onderstaande instructies voor het aanmaken van een cirkel geofence.
Voor dat u een geofence aanmaakt moet u eerst een groep aanmaken waarin de geofences
onder worden gegroepeerd. Onderstaande afbeelding is de menu balk voor het aanmaken
van de geofence, deze staat in de meeste gevallen onder de kaart.

Aanmaken van een geofence groep:

In dit scherm vult de naam van de groep in en een eventueel
omschrijving van de groep. De kleur die u selecteert is de kleur
van geofence.
‘Use in geocoding’ hoeft u niks mee te doen.
‘Pin to Map’ hiermee bepaald u of de geofences zichtbaar
moet zijn op de kaart.
‘Priority’ hoeft u niks mee te doen.

Instructies aanmaken cirkel geofence:
1. Vul hier de naam in die u aan de geofence wilt geven. Deze naam komt later terug bij
het aanmaken van een melding. Advies; gebruik een naam die laat zien welke gebied word
verlaten.
2. Geef een omschrijving aan de geofence indien gewenst, niet noodzakelijk.
3. Radius; hier vult u het aantal meters in die de cirkel geofence moet overlappen.
4. Hier kiest u onder welke, eerder aangemaakte groep, de geofence moet komen. Bij het
aanmaken van een melding (notificatie) voor de geofence word de groep gebruikt. Dus alle
geofences die in groep staan hoeft u maar één melding voor aan te maken.

5.

NOTIFICATIES

U kunt in uw online omgeving diverse soorten notificaties aanmaken. Deze meldingen
helpen u altijd op de hoogte te blijven van gebeurtenissen binnen b.v. uw wagenpark.
Notificaties zijn automatisch meldingen die u kunt ontvangen via een pushbericht, SMS of
e-mail. U kunt onder andere meldingen aanmaken voor;
•
•
•
•

Snelheidsovertreding melding.
Geofence verlaten melding.
Geofence binnen gekomen melding.
Kilometerstand interval melding.

Onderstaand ziet u een korte beschrijving voor hoe u een notificatie kunt instellen in
uw eigen online omgeving.

Ga naar beheerder knop op de bovenbalk en kies
voor ‘notificatie instellen’.

Dit is het scherm wat u te zien krijgt zodra u kies voor notificatie
instellen. Klik hier op +Notificatie en vervolgens verschijnt er een
nieuw scherm om de notificatie te gaan maken.

Dit is het scherm wat tevoorschijn komt als u op +Notificatie klikt.
Hier gaat u de notificatie aanmaken, onder de afbeelding ziet u de
toelichting per cijfer.

1. Hier vult u de naam in die u aan de notificatie wilt geven,
b.v.: Verlaten zone
2. Vul hier een omschrijving in van de notificatie b.v.: Melding 		
die aangeeft dat zone is verlaten.
3. Hier selecteert u degene voor wie de melding is. Dit is altijd 		
de GPS tracker en de namen die er staan zijn de ‘tags’ waar de GPS
tracker onder staan. (toelichting over tags en views zie onderwerp 8
in de handleiding).
4. Hier kunt u kiezen om u de notificaties altijd te ontvangen of op
aangepaste tijden en dagen.
5. Uitzonderingen; kies hier welke melding u wilt aanmaken. De keuze die u kunt maken is; analoog expression, geofence expression of
speeding expression.
6. Kennisgeving; Hier kunt instellen hoe u de melding wilt ontvangen
en wie de melding moet ontvangen. En kunt u bericht maken die
word verzonden als de melding word getriggerd.

Geef in het volgende scherm uw voorkeuren aan en klik op
‘Next’ en vervolgens op ‘Save’ om de notificatie op te slaan.

6.

RAPPORTAGES

Via de rapportagemodule kunt u diverse rapportages inschakelen waarna u automatisch
overzichten ontvangt van diverse gebeurtenissen zoals bijvoorbeeld een rittenoverzicht.

1. Hier kunt u rapporten instellen zodat u ze automatisch
dagelijks, wekelijks of maandelijks ontvangt.
2. Hier selecteert u het rapport die beschikbaar is en u wilt
gebruiken voor het uitdraaien van b.v. een rittenrapportage.

1. Dit is het menu voor het instellen van het rapport als een
rapport naar keuzen heeft gekozen.
2. TagID; dit is de tag waaronder de GPS tracker vallen, dit kan b.v.
zijn voertuigen, GPS trackers of service busjes etc.
3. Period; selecteer hier de periode waarover u een rapport
wilt generen.
4. Run report; als u de gewenste datum heeft ingesteld en de juist
TagID heeft geselecteerd kunt u op ‘Run Report’ klikken.
Het rapport word voor u aangemaakt.
5. Zodra het rapport is genereert kunt u kiezen om het rapport te
downloaden, printen of online te bekijken.

Voorbeeld van een rapport:

7.

GEBRUIK KAART LEGENDA + INFORMATIE LABELS GPS TRACKERS

De kaart in het online portaal heeft links boven op de kaart een legenda die u kunt
gebruiken voor het bedienen van de kaart. Onder de afbeelding heb ik de cijfers 1 t/m 11
toegelicht.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

•
•
•
•

Vergroot de kaart naar het gehele scherm.
Plaats een pin op de kaart die het adres laat zien.
Zoek op straatnaam.
Met deze knop kun je een gebied selecteren op de kaart 		
waarop moet worden in gezoemd.
Centreer de kaart zodat alle GPS trackers zichtbaar zijn
op de kaart.
Heeft u de geschiedenis op gevraagd op de kaart, hiermee 		
kunt u de geschiedenis snel wissen van de kaart.
Ga terug naar de laatste positie op de kaart.
Meet globaal een afstand op de kaart.
Maak een selectie van welke informatie u wilt zien op
de kaart.
Zoem in en uit op de kaart.
Onder ‘kaart’ staat een menu waar u kunt wisselen van kaart 		
type en zaken kunt instellen als de grote van het icoon op de 		
kaart. Zie onderstaande foto voor het menu.

Map; kies kaart naar keuze.
Theme; geen handeling.
Marker arttributes; welke informatie staat er op de kaart
bij de GPS tracker.
Vehicle maker settings; instellingen van icoon op de kaart.

8.

VIEWS EN TAGS

Doormiddel van de functies Views en Tags kunt u heel eenvoudig groepen maken in uw
online omgeving. De Views zijn de groepen waaronder de Tags komen. Onderstaand heb ik
nader toegelicht hoe dit werkt en hoe Views en Tags kunt instellen.
Onderstaand is toegelicht u een tag aanmaakt:

1. Ga naar beheerder in het menu en klik in het menu op Tags.
U krijgt vervolgens onderstaand scherm te zien.

1.
2.
3.

Hier staan alle tags die zijn aangemaakt.
Nieuwe tag aanmaken klikt op ‘+Tag’.
Hier kunt u zoeken naar Tag als u meerdere tags
heeft aangemaakt.

U heeft op ‘+tag’ geklikt en gaat een nieuwe tag aanmaken. Dan krijgt u onderstaand scherm te
zien, hier kunt u de tag een naam geven en de gebruikers* selecteren die onder de tag moeten
komen.
*Gebruikers kunnen GPS trackers zijn en personen die toegang hebben tot de online omgeving.

Views
Het aanmaken van een view gaat nagenoeg het zelfde als het aanmaken van een tag.
Bij een view maakt u een groep aan waaronder de tags (voertuigen) te zien zijn die eerder
heeft aangemaakt.

U geeft de View en naam + omschrijving. En vervolgens kies u de
tags die zichtbaar moeten worden onder de View (groep).

Als u de View heeft opgeslagen kunt u rechts bovenin kiezen welke groep u wilt zien.
Zie onderstaande afbeelding:

9.

LOCATIE DELEN

Er kunnen situaties voorkomen waar u de locatie van een voertuig voor korte tijd wil delen
met derde partijen zonder dat deze daarbij toegang krijgen tot uw andere voertuigen.
Een voorbeeld is bijvoorbeeld een belangrijke levering waarbij u graag de klant wil laten
meekijken.
Doordat de klant zichzelf op de hoogte kan brengen waar een voertuig is, kan hij zelf goed
inschatten hoe laat deze zending aan zal komen, wat onnodige communicatie kan
voorkomen.
Bovenstaande is snel te realiseren via het platform; hieronder zullen u we beschrijven
hoe u gebruik maakt van deze functie.

Gebruik:
1. Klik met de rechtermuisknop op een voertuig in voertuigenlijst
aan de linkerkant van uw scherm óf klik met de rechtermuisknop op
een voertuig op de kaart.
2. Selecteer Locatie delen
3. Kies een van vervaltijd, door op “zelf kiezen” te drukken kunt u
zelf de vervaltijd van een link aangeven.
4. In volgende scherm kiest u eventueel een kaarttype en kunt u de
link kopiëren. Zolang de link actief is kan het voertuig live gevolgt
worden via aangemaakt linkt. De link vervalt automatisch na de
aangegeven tijd.

10.

SECURE MODE

Secure mode is een functie waarmee u uw voertuig op scherp stelt, wanneer de secure mode
actief is zal uw GPS tracker zelfs bij de kleinste beweging actief een pushmelding naar de app
van een gebruiker sturen. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn wanneer u een voertuig kort even
ergens wilt parkeren óf stallen.
De Secure Mode is ook te activeren vanuit de Fleet app. Niet elk type GPS tracker
ondersteund de Secure Mode.
Gebruik via Webportaal
1. Klik met de rechtermuisknop op een voertuig in voertuigenlijst aan de linkerkant van
uw scherm óf klik met de rechtermuisknop op een voertuig op de kaart.
2. Selecteer Verstuur Commando
3. Kies voor SecureModeOn om de secure mode te activeren óf voor SecuremodeOff
om de secure mode te deactiveren.
4. Wanneer de securemode actief staat zal de tracker zodra deze beweging opmerkt een
melding maken in het portaal of een pushmelding naar de gebruik sturen op het moment
dat deze ook gebruik maakt van de fleet app.

Gebruik via de Fleet App
1.
Open de Fleet app
2.
Klik op onderbalk op voertuigen
3.
Klik het betreffende voertuig
4.
Swipe op de bal naar rechts to u bij commando’s uitkomt en klik hierop
5.
Klik op verstuur bij het gewenste commando.

