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Регистратор
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Особености

Регистраторите работят основно с мобилното приложение

Регистраторите могат да:

• Виждат всички предварително заредени обекти в районите за обход, в които са назначени

• Редактират съществуващ обект

• Създават нови обекти

Регистраторите не извършват промени по самите райони за обход
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Начален екран – Мобилно приложение

Първоначално се зарежда списък с обекти

Мобилното приложение разполага с главно 

меню с гъвкави възможности

Мобилно приложение

Главно меню

Обекти
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Работа с потребителския интерфейс

Предварително филтрирани 

списъци

• Обекти

• Райони за обход

Географска карта

Лента с инструменти за настройка

Филтри с обекти на база статус

Списък с Райони за обход

Карта с различни слоеве

Лента с инструменти за 

настройка
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Работа с карта

Картата предоставя следните опции:

• Увеличаване и намаляване на мащаба –

посредством жест с два пръста

• Преместване на видимата част на картата – с 

жестове с един пръст

• Показване на текуща позиция

• Навигация до избрана от потребителя позиция на 

картата

• Управление на видимостта на слоевете на картата

Меню за работа с 

карта

Текуща позиция

Управление на 

слоеве

Навигация до 

избрана позиция
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Работа със слоеве

Мобилното приложение позволява потребителят да 

избира кои слоеве на картата да бъдат визуализирани

Управление на 

слоеве
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Основни символи в мобилното приложение и тяхното значение

В мобилното приложение се срещат следните основни символи
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Основни символи в мобилното приложение и тяхното значение

В мобилното приложение се срещат следните основни символи
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Основни символи в мобилното приложение и тяхното значение

В мобилното приложение се срещат следните основни символи
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Работа с обекти
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Работа с обекти – Мобилно приложение

Потребителят може да избере обект по два основни начина:

Директно от картатаОт списък с обекти



13

Работа с обекти– Мобилно приложение

Основен инструмент е списъкът с обекти

• Приложението предлага няколко списъка 

предварително филтрирани на база статус на 

обект

Редакцията на обект става чрез 

директен избор на единицата от списъка

Списъкът предлага допълнителни опции 

за работа с обекти:

• Навигация до обект от текущото 

местоположение

• Преглед на позицията на обект на картата

• Добавяне на обект
Избор на обект за 

преглед или 

редакция

Добавяне на обект

Извикване на 

допълнителни опции

Допълнителни опции
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Преглед на позицията на обекта на картата

Обектът се визуализира на картата като 

точка в цвят, съответстващ на статуса на 

обекта

Интерфейсът предлага и допълнителни 

опции в долния десен ъгъл

• Редакция на избраният обект

• Преглед на позицията на обект на картата

• Добавяне на обект

Допълнителни опции
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Работа с Обекти – Мобилно приложение

Картата е достъпна от 

главното меню

Потребителят избира Обект с 

пръст поставен върху 

съответната точка на 

картата

Избор на Обект 

директно от картата
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Създаване/Редакция на Обект – Мобилно приложение

Екранът предоставя следните 

възможности:

Редакция на статус на Обект

Редакция на атрибутите на Обект

Редакция на геометрия/позиция 

на Обект

Запазване на направените 

промени

Редакция на 

геометрия/позиция на Обект

Редакция на атрибутите на 

Обект

Запазване на 

промените
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Редакция на геометрия/позиция на Обект

Приложението позиционира маркер на 
картата

За да премести маркера, потребителят 
трябва да постави и задържи пръст върху 
маркера

За да премести маркера, потребителят 
трябва да премести пръст върху желаната 
позиция, без да повдига пръста от маркера

След като постави маркерът, потребителят 
трябва да запази промените

Маркер за 

позициониране

Поставяне на 

маркера на нова 

позиция

Запазване на 

промените

Отказ

Задаване на нова позиция
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Статус на Обект – Мобилно приложение

Системата предлага следните статуси на 
преброителните единици, достъпни през мобилното 
приложение 

• Незапочнат - Създадена единица, по която не се работи

• Незавършен/В процес на обработка – Незавършена. По 
единицата се работи, но не е завършена

• Завършен – Завършена. Работата по единицата е 
завършена и може да се подаде за проверка

• Маркиран за изтриване– Маркирана за изтриване. 
Обектът е предложен от потребителя за изтриване от 
потребител със съответните права

Системата предлага допълнителни статуси, които са 
достъпни само през интерфейсите за персонален 
компютър, тъй като са могат да бъдат управлявани 
само от роли, който не използват мобилното 
приложение
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Създаване на Обект – Мобилно приложение

При натискане на бутон      се 

извежда стандартният 

интерфейс за редакция 

атрибутите на Обект

Полетата са празни

Потребителят трябва да посочи 

позиция на картата

Редакция на 

геометрия/позиция на Обект

Редакция на атрибутите на 

Обект

Запазване на 

промените
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Създаване на Обект

Приложението позиционира маркер на 
картата

За да премести маркера, потребителят трябва 
да постави задържи пръст върху маркера

За да премести маркера, потребителят трябва 
да премести пръст върху желаната позиция, 
без да повдига пръста от маркера

След като постави маркерът, потребителят 
трябва да запази промените

Маркер за 

позициониране

Поставяне на 

маркера на нова 

позиция

Запазване на 

промените

Отказ

Задаване на нова позиция
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Работа със снимки – мобилно приложение

Приложението позволява, потребителят за заснеме или 

прикачи вече налично изображение към обект

Потребителят може да приложи множество изображения 

към един обект

Интерфейсът е достъпен, посредством екранът за 

създаване/редакция на атрибутите на обект

Внимание! Преди да приложите изображение, трябва да 

създадете обекта, чрез запазване на другите му атрибути
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Работа със снимки – мобилно приложение

Работата със списъка с изображения, става посредством бутон

Добавянето на нова снимка, става посредством бутон        , наличен в отворилият се 

посредством бутон        екран 
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Работа със снимки – мобилно приложение

Приложението предлага две опции за добавяне на изображение:

• Посредством заснемане с камерата на устройството

• Посредством прикачване на вече налично изображение 
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Работа със снимки – мобилно приложение

Заснемане на изображение

Стартиране на камерата

Разрешаване на права за 

работа с камерата (прави 

се еднократно)

Заснемане

(екранът изглежда 

различно за различните 

мобилни устройства)

Потвърждаване на 

изображението
Потвърдено изображение

Задаване на описание и 

запазване като атрибут на 

обекта
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Работа със снимки – мобилно приложение

Прикачване на вече налично изображение

Стартиране на камерата

Прикачване

(екранът изглежда 

различно за различните 

мобилни устройства)
Потвърдено изображение

Задаване на описание и 

запазване като атрибут на 

обекта Запазени изображения
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Работа със снимки – мобилно приложение

Независимо от метода за добавяне, след запазване, 

потребителят бива пренасочен към екрана за редакция на 

атрибутите на обект

Новите изображения се визуализират в списъка с 

изображения

За да се работи с дадено изображение, то се избира от 

списъка

За да се работи с целия списък, потребителят натиска 

бутон 
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Работа със снимки – Редакция на вече запазено изображение

Потребителят може да редактира вече налично изображение 

Отваря се нов екран с атрибутите на изображението

Потребителят може да промени описанието или дори да подмени изображението с друго такова, по вече познатите начини – посредством заснемане 
или прикачване

Потребителят може да прегледа изображението посредством бутон 

Екран с атрибути на 

изображение
Избор от списъка

Промяна на атрибути и 

запазване на промените
Запазени изображения
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Работа със снимки – Работа със списък с изображения

Потребителят може да достъпи следните опции посредством списъка:

• Добавяне на изображение

• Преглед на изображение

• Изтриване на изображение 

• Ако потребителят добави ново изображение, трябва да запази промените 

СписъкИзбор от списъка
Промяна на списъка Запазени изображения
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Работа със снимки – Визуализация на изображения

Потребителят може да прегледа изображение посредством бутон 

Опцията е достъпна както посредством списъка, така и посредством екранът за 
редакция на изображение
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Работа със снимки – Визуализация на изображения

Преглед посредством списък

СписъкИзбор от списъка Промяна на списъка
Показване на 

изображение
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Работа със снимки – Визуализация на изображения

Потребителят може да прегледа изображение посредством бутон 

Опцията е достъпна както посредством списъка, така и посредством екранът за 
редакция на изображение

Избор от списъка Избор на опция за преглед
Показване на 

изображение

Екран с атрибути на 

изображение



32

Системата позволява работа с обекти без асоциирана  геометрия

Ако Районът за обход съдържа такива Обекти, приложението визуализира допълнителен 
списък, посредством който са налични за редакция обектите без геометрия

Работа с обекти без геометрия– Мобилно приложение
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Добавянето на геометрия става, по вече познатият начин, приложим при създаване или редакция на 
обект

След добавянето на геометрия, обектът вече не се визуализира в списъкът с обекти без геометрия

Работа с обекти без геометрия– Мобилно приложение

Редакция на 

геометрия/позиция на Обект

Маркер за 

позициониране

Поставяне на маркера 

на нова позиция

Запазване на промените

Отказ

Задаване на нова позиция
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Работа с червени линии

Червените линии се използват за графично 

отбелязване на картата

• Например, за отбелязване на предложение за промяна на 

геометрия

Червените линии поставени о даден потребител, се 

синхронизират с централната система и са видими 

за всички потребители имащи право на достъп до 

съответния Район, в който са поставени
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Работа с червени линии

Опцията от главното меню извиква списък с 

всички създадени от потребителя червени линии

Списъкът позволява добавянето на нова червена 

линия

Потребителят може да избере за преглед вече 

налични линии
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Работа с червени линии – Добавяне на линия

Добавянето на нова линия става чрез бутон      

Извежда се интерфейс за редакция на атрибутите на линия

Задължително се избират Тип и Геометрия на линията

Добавяне на геометрия

Тип на линията

Запазване

Добавяне на линия
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Работа с червени линии – Очертаване на геометрия на линия

Начертаването на червени линии става, чрез поставяне на точки на картата

След поставянето на всички необходими точки, промените се запазват с бутон 

Не трябва да се поставят точки една върху друга! Ако това се случи, трябва да се започне от начало!
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Работа с червени линии – визуализация на линия

Визуализацията н а линия от 

списъка се извиква от бутон

На картата се визуализират 

всички налични линии, но фокусът 

е на избраната от потребителя
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Благодаря ви за вниманието!


