
DNOراهنمای استفاده از سایت محصوالت 



برای ورود به محیط مدیریت ناوگان حمل و نقل خود آدرس ذیل را در 
.قسمت آدرس مرورگر خود وارد نمائید

www.dno.ir یاwww.dnogps.com

.تا صفحه باال باز شود



در قسمت ورود کاربران نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد کرده و ورود به 
.سایت را کلید کنید

طا میدهداگر ادرس سایت را اشتباه وارد نمایید و دستگاه شما در سرور دیگری تعریف شده باشد پیام خ:  توجه



اال در صورت فراموش کردن رمز عبور با وارد شدن به قسمت بازیابی کلمه عبور صفحه ی ب
ی باز خواهد شد و شما با وارد نمودن نام کاربری و شماره موبایلی که از قبل در پنل کاربر

.تعریف کرده بودید رمز جدید برای شما ارسال خواهد شد



.شکل زیر باز می شودبا ورود ،پنل کاربری شما به 

بر روی دستگاه مورد نظر 
.کنیدکلیک خود 



،تاریخچهتوانمیقسمتایندر
دستورهاوروزانهگزارش،محدوده

صفحاتدرکهکردمشاهدهرا
دادهتوضیحکاملطوربهبعدی

.شودمی

در این قسمت وضعیت دستگاه 
. ...  شامل آنالین ، افالین 

همچنین وضعیت جی پی اس 
و تاریخ و سرعت حرکت نمایش 

داده می شود

در گوگل مپ محل دستگاه در 
نقشه نمایش داده می شود که 

می توان به صورت نقشه یا 
.ماهواره ای یاشد

.وجود داردمسیریابیدر این قسمت امکانات دیگر مانند گزارش هشدارها و 

از این قسمت میتوان مشکالت و سواالت 
را با بخش پشتیبانی در میان گذاشت



.کنیممیکلیکمشاهدهرویبرحال

مشاهده تاریخچه

میکهتاریخیشروعتاریخقسمتدر
مشاهدهزمانآنازراتاریخچهخواهیم

.کنیممیواردکنیم

یمخواهمیکهتاریخیپایانتاریخقسمتدر
واردکنیممشاهدهراتاریخچهزمانآنتا

.کنیممی



خواهیدمیشماکهداردکاربردزمانی:پاکسازیکلید
.نمائیدمشاهدهدیگرزمانیدرراتاریخچه

ملعویدیوکلیدهایمانندتوقفوصبرپخش،کلیدهای
.کندمی



تعیین محدوده 

دهمحدوچندیایکخوددستگاهبرایتوانیدمیقسمتایندرشما
قسمتدرمحدودهبهورودیاخروجصورتدرکهنماییدمشخص
شمابهکوتاهپیامصورتبهوهمشوددادهنمایشهشدارهاگزارش
.شوددادهاطالع

.دنماییانتخابراافزودنگزینهمحدودهافزودنبرای



ورودهشدارمیخواهیدکهرامدیرموبایلشماره
نماییدواردراشودارسالآنبهخروجو

زابعدخواهیدمیکهزمانی:پاکسازیکلید
ایجاددیگرای،محدودهمحدودهیکایجاد

اصالحراشدهایجادیمحدودهیانمایید
.ماییدناستفادهگزینهاینازتوانیدمینمایید

نام محدوده ای که می خواهید ایجاد 
.کنید را وارد کنید

مستطیلای،دایرهرامحدوهنوعتوانمی
.کنیمانتخابضلعیچندیاوشکل

داریدکاربرییکدردستگاهچنداگر
نماییدواردرانظرمورددستگاهنام



نقطهرویبر-1
نقشهازدلخواه
.نماییدکلیک

یکرویبر-2
ازدیگرناحیه
کلیکنقشه

همحدودتانمایید
.شودایجاد

نمونه ای از ایجاد یک محدوده

ده می توان با کلید نشانگر ماوس محدوده خود را بزرگ وکوچک نمو: نکته
.  و یا آن را جابجا نمایید



گزارش روزانه

.شودمیدادهنمایشدستگاهوضعیتازایخالصهروزانهگزارشدر



دادانجامدستگاهبرایراتنظیماتازسرییکمیتوانقسمتایندر:دستورها



بردستگاهباتماسبرای
قسمتازگزینهاینروی

.نمائیدکلیکهادستور

کهایشمارهحال
آنبادستگاهخواهیدمی

هنمودواردرابگیردتماس
کلیکتماسرویبرو

.نمایید

.اییدنماستفادهامکاناینازتاباشدداشتهشارژبایددستگاهکارتسیم:نکته

باگزینهاینازاگر:نکته
نیدکبرقرارتماسدستگاه

اهدستگسیمکارتشارژاز
شدخواهدکسر

تماس با دستگاه



تغییر شماره مدیر

ربمدیرشمارهتغییربرای
کلیکگزینهاینروی

.نمائید

اهدستگمدیرجدیدشماره
رویبروکردهواردرا

.نمائیدکلیکتغییر

تغییر شماره مدیر



تعیین سرعت مجاز

راخودنظرموردسرعت
رتغییرویبرونمودهوارد

.نماییدکلیک

ینیدببرامیدهندرخکههشدارهاییگزارشقسمتایندرتوانیدمیشما

ربمجازسرعتتعیینبرای
.اییدنمکلیکگزینهاینروی هشدارهاتمامیکردنپاک

مربوطههشدارکردنپاک



هشدار روشن شدن خودرو

درزمانیبازهتعیینبا
انتخابومجازغیرساعات
درشما،بهپیامکارسال
درخودرواستارتصورت

هشداریزمانییبازهاین
برایکهمدیریشمارهبه

ایدکردهتعریفدستگاه
شدخواهدارسال

ازمجغیرساعاتتعیینبرای
رویبرخودروشدنروشن

نماییدکلیکگزینهاین

وعهدفچنددستگاهکهنماییدمشاهدههشدارهاگزارشقسمتدرتوانیدمیشما:نکته
.استشدهروشنمجازغیرساعاتدرزمانیچه

ردهشدارثبتگزینهانتخاببا
خوردناستارتهشدارسامانه،
ردفقطغیرمجازساعاتدرماشین
نمایشهشدارهاگزارشقسمت

ارسالپیامکیوشدخواهدداده
.شدنخواهد

،شماابدستگاهتماسگزینه:نکته
باشدمیغیرفعالحاضرحالدر



گزارش گیری

زارشگرویبرمدیریتمنوازگزارشگرفتنبرای
مایشنهاگزارشصفحهتاکنیممیکلیکگیری
شودداده



در این قسمت انواع گزارش ها را 
.ریدمی توانید از دستگاه خود بگی

گزارش سرعت را : بطور مثال
انتخاب میکنیم



. تاریخ شروع و پایان گزارش را انتخاب میکنیم

سپس حداقل سرعتی که میخوایم نمایش دهد را 
انتخاب میکنیم

و نمایش گزارش را میزنیم

سرعتگزارش 



کردید و ابتدا یک گزارش از نام دستگاه و حداقل و حداکثر و میانگین سرعت در بازه ی زمانی که شما انتخاب
.همچنین تعداد هشدارهایی که در این بازه برای شما ارسال شده است را نمایش میدهد

نت بگیریدسپس با کلیک بر روی نام دستگاه میتوانید ریز گزارش را مشاهده و خروجی مورد نظر را تهیه و پری



تنظیمات

ازتنظیماتانجامبرای
رویبرمدیریتقسمت

.نماییدکلیکتنظیمات



قادرشماقسمتایندر
راخودعبوررمزبودخواهید

یشمارهدهید،تغییر
ودستگاهسیمکارت
شخصیاطالعاتهمچنین

نماییدویرایشراخود

ماتتنظییگزینهانتخاببا
شدخواهدبازکادراین

حهصف،دکمهاینانتخاببا
اشمبرایهشدارهاتنظیمات

شدخواهددادهنمایش



رنظموردتنظیماتانجامازبعد
توضیحقبلهایبخشدرکه

هایآیتمپیامکبخششدداده
درتاکردهانتخابرانظرمورد

رهشمابهآنپیامکوقوعصورت
شودارسالمدیر

شمارهبههشدارارسالبرای
سابحمبلغیبایددستگاه،مدیر

.نماییدشارژراکاربری
ارژشرنگآبیلینکانتخاببا

رنظموردمبلغ،کاربریحساب
یصفحهواردوکردهواردرا

خواهیدپرداختجهتبانکی
.شد

بهربطیشارژاین:نکته
داخلسیمکارتشارژ

واقعدروندارددستگاه
یهوظیفکهرامگفاپنل

برراهشدارهااینارسال
خواهیدشارژداردعهده
کرد

مشاهده تنظیمات هشدارها



موقعیتدستگاهانتخاببا
نمایشنقشهرویبرماشین

زومبامیتوانیمشدخواهدداده
جزئیاتنقشهرویبرکردن

.نماییممشاهدهرابیشتری

شماستدستگاهسیمکارتشماره:چپسمتازاولکادر

میباشددستگاهسریالشمارهوسطکادر

باشدمیشمادستگاهنامراستسمتکادرو



ر، مجموع با انتخاب خط کش میتوانید با کلیک بر روی نقشه و انتخاب مسیر مورد نظ
مسافت آن مسیر را مشاهده نمایید 

.برای اندازه گیری مسافت بر روی اندازه گیری کلید می کنیم
.حال بر روی دو نقطه دلخواه کلید می کنم

.ماییمقابل توجه برای پاک کردن خط بر روی نقشه بر روی اندازه گیری کلید می ن

دهمجموع مسافت نقاط تعیین ش



خاب با تشکر از شما که محصول شرکت پیشگام صنعت آرشید را انت
سوالی می توانید با کارشناسان شرکتوجود هر صورت در نموده اید 

.تماس حاصل فرمایید

پایان


