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Tihennetyn määräaikaisen seurannan asettaminen ja pysäyttäminen
Tracker pantaan voi asentaa määräaikaisen tihennetyn seurannan. Seurantaa voi
tihentää joko Tracker for Android™ -ohjelmasta, tai client.tracker.fi
nettikäyttöliittymästä. Tihennetyn seurannan voi myös keskeyttää. Datapohjaisilla
seurannoilla tihennetty seuranta on aina sama, eli jos se aloitetaan esim Tracker for
Android™ ohjelmasta, niin se voidaan silti keskeyttää client.tracker.fi:sta
Huomioi myös, että tihennetty seuranta kuluttaa huomattavasti paristoa. Mitä
useamman kerran paikka lähetetään, sitä enemmän. Kun sitä ei enää tarvita, on
suositeltavaa keskeyttää se.
HUOM! Tihentämiskomento tai pysäytyskomento menee pantaan vasta kun panta on
yhteydessä Tracker palvelimeen, eli pannassa on vaikkapa vuorokauden välein toimiva
seuranta niin viimeistään seuraavan paikannuksen yhteydessä.

Datapohjaiset määräaikaiset seurannat
Datapohjaisia seurantoja voi käyttää Tracker Super Boazu™ -pannoissa, joissa on
ohjelmaversio 1.11.00 tai uudempi (alkaen 1.2.2016). Vanhoihin Tracker Super
Boazu™ -pantoihin ohjelmaa ei voi saada muuten kuin huollossa käyttämällä.
Seurannan asettamiseksi tai keskeyttämiseksi sinulla täytyy olla laite lisättynä
omistajan salasanalla ohjelmaasi.
MUISTA! Pannassa olevassa puhelinliittymässä tulee olla datayhteys aktivoituna
Vanhemmissa pannoissa näin ei välttämättä ole. TravelSIM-kortilla on aina
datayhteys aktivoituna.
VINKKI! Jos tarvitset hyvin tiheää seurantaa mutta et tiedä tarkkaa ajankohtaa, niin
tihentämistä voi tehdä portaittain, eli ensin esim asetat 2 tunnin välein tihennyksen,
jolloin saat paikantimen paikan tunnin välein ja samalla sen kuuntelemaan
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Palvelinta. Sen jälkeen kun tarvitset esim minuutin välein seurannan, niin voit saada
sen 2 tunnin sisällä päälle.

Määräaikaisen tihennetyn seurannan käynnistäminen
Tihentäminen Tracker for Android™ -ohjelmasta
1. Ota panta valituksi kohteeksi, jonka jälkeen klikkaa pannan nimeä, tai klikkaa
pannan nimen kohdalle kohdelistalla

2. Valitse Komentovalikosta Seurannat ja hälytykset
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3. Jatka valinnoissa: Live-Seuranta > Aloita Live-seuranta
Jonka jälkeen avautuu valikko, jossa voit valita Live-seuranta -tiheyden ja
keston. Valitse sopiva tiheys ja kesto ja klikkaa ALOITA:

4. Tämän jälkeen seuranta alkaa, kun panta seuraavan kerran käy
kännykkäverkossa kuuntelulla.

Tihentäminen client.tracker.fi – nettikäyttöliittymästä
1. Valitse näytettävä poro ja klikkaa sen nimeä tai klikkaa nimeä kohdelistalla
2. Avautuu paikantimen valikko, valitse sieltä Aloita Live-Seuranta

3. Valitse avautuvasta valikosta tiheys ja kesto ja klikkaa Aloita
Huom! 1.9.2018: Nettikäyttöliittymässä ei ole vielä mahdollisuutta lopettaa
määräaikaista tihennettyä seurantaa. Voit kuitenkin korvata mahdollisesti pitkän
seurannan lyhytkestoisella tai lopettaa sen Tracker for Android™ -ohjelmasta.
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Määräaikaisen tihennetyn datapohjaisen seurannan keskeyttäminen
Keskeyttäminen Tracker for Android -ohjelmasta
1. Ota panta valituksi kohteeksi, jonka jälkeen klikkaa pannan nimeä, tai klikkaa
pannan nimen kohdalle kohdelistalla

2. Valitse Komentovalikosta Seurannat ja hälytykset
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3. Valitse Lopeta määräaikainen Live-seuranta

Tekstiviestipohjaiset seurannat
Tekstiviestipohjaisia seurantoja käytetään yleensä vanhemmissa Tracker Boazu™ ja
Tracker Super Boazu™ pannoissa.
Seurannan asettamiseksi tai keskeyttämiseksi sinulla täytyy olla laite lisättynä
omistajan salasanalla ohjelmaasi.
Seurannan toiminta on erilainen Tracker Super Boazu™:ssa ja Tracker Boazu™:ssa,
lue huolellisesti eroavaisuudet.
Tekstiviestipohjaisessa seurannassa muistettavia asioita:
• Panta vastaa siihen numeroon, josta pyyntö tuli. Siitä puhelimesta tieto sitten
jaetaan Tracker Live™ -palveluun, josta se välitetään muille katselijoille.
• Tekstiviestit maksavat erikseen, liittymäsopimuksen hinnan mukaisesti.
Huom! 1.9.2018: Nettikäyttöliittymässä ei ole mahdollista aloittaa tai lopettaa
tekstiviestipohjaisia seurantoja.

Tracker Super Boazu™
Tyypillisesti käytetään datapohjaisia seurantoja, mutta jos esimerkiksi
kännykkäkuuluvuus on huono, voi myös käyttää tekstiviestipohjaista seurantaa
Tracker Super Boazu™:ssa uusi seuranta korvaa edellisen ja se voidaan myös aloittaa
toisesta puhelimesta.
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Tihentäminen Tracker for Android™ -ohjelmasta
1. Ota panta valituksi kohteeksi ja klikkaa sen nimeä tai klikkaa pannan nimen
kohdalle kohdelistalla
2. Valitse Seurannat ja hälytykset valikko
3. Valitse Tekstiviestiseuranta
4. Valitse kesto ja tiheys

Keskeyttäminen Tracker for Android -ohjelmasta
1. Ota panta valituksi kohteeksi ja klikkaa sen nimeä tai klikkaa pannan nimen
kohdalle kohdelistalla
2. Valitse Seurannat ja hälytykset valikko
3. Valitse Tekstiviestiseuranta
4. Lopeta tekstiviestiseuranta

Tracker Boazu™
Huom! Uutta seurantaa ei voi asettaa, jos entinen on käynnissä. Eli jos on olemassa
käynnissä oleva seuranta, tulee se ensin onnistuneesti lopettaa ja sen jälkeen aloittaa
vasta uusi.
Koska Tracker Boazu™ -paikantimessa on käytössä vain yksi ja sama seuranta joko
määräaikaisena tai jatkuvana ja joka voi olla aloitettu myös www.trackerboazu.com hallintaliittymän kautta, ei puhelimella muokattavia seurantoja ole suositeltavaa
käyttää. Tarvittaessa ota paikantimesta yksittäispaikannuksia.
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