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 Pengantar 
  

Gtrack fleet managemen solution merupakan suatu aplikasi berbasis web yang berfungsi 
untuk memonitoring dan memproses berbagai laporan-laporan dari GPS Gtrak yang terpasang 
pada kendaraan. GPS Gtrack merupakan suatu GPS dengan konsep mobile tracking yang dapat 
dimonitoring untuk melihat posisi kendaraan secara real time. Di dalam web Gtrack selain 
memonitoring kendaraan juga terdapat berbagai laporan event-event yang terjadi pada kendaraan 
sehingga kita dapat mengetahui kondisi-kondisi yang terjadi pada kendaraan. Selain itu juga dapat 
melihat history perjalanan-perjalanan kendaraan sebelum nya secara deskriptif maupun naratif. 
Berbagai laporan-laporan dapat dihasilkan seperti trip detail report, speeding report, stop detail 
report, summary report, behavior report, dan lain sebagai nya dapat di akses di laporan web GPS 
Gtrack. 
 
 
.  
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Sejarah Revisi 
 

Tanggal Revisi Gambaran Revisi 
23 July 2012 1.0 Panduan pertama web Gtrack versi 

Lite 
24 July 2012 1.1 Penyempurnaan step halaman 

Login dan penambahan penjelasan  
Speeding report 
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I. FITUR WEB 
Web Gtrack fleet management solution merupakan web yang digunakan untuk 

melakukan monitoring posisi kendaraan yang terpasang produk Gtrack. Aplikasi ini dapat di 
jalankan di computer manapun yang terhubung dengan internet. Akan tetapi browser yang di 
anjurkan adalah Internet Explorer 8 (atau terbaru) atau Firefox 6 (atau terbaru), karena 
sebagian fitur peta tidak bisa berjalan dengan sempurna di browser versi yang lain. 

 
 
1.1 Login 
 
Langkah-langkah : 

1. Silakan buka browser anda dan masuk ke alamat berikut http://www.gtrack.co.id 
2. Klik “Login” Pada link di sisi kanan. 

 
 

3. Isi account anda di Login dan Password. 
4. Pilih WebSite Size sesuai dengan layar monitor anda. 
5. Pilih jenis map yang anda ingin kan. Contoh nya pilih MapXtreme. 
6. klik Submit.  Seperti gambar di bawah ini: 
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Apabila sukses masuk dengan account yang telah anda masukkan maka anda akan dapat 
melihat tampilan halaman utama Web Gtrack seperti di bawah ini :  
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Pada sisi kanan atas di halaman utama dari Web Gtrack terlihat login name (nama account 

yang anda masukan tadi) seperti,  
 

Dihalaman utama dari Web Gtrack ini terdiri dari 4 Frame (bagian), yaitu : 
 Frame bagian Kiri berisikan seluruh fungsi query untuk Vehicle,  Event,  History  and  

Report. Di sini anda dapat melihat list kendaraan anda (Vehicle), mengatur Event, mencari 
data lalu di History dan mengenerate hasil laporan di Report. 

 Frame bagian Tengah yang berisikan gambar peta dan tool-tool nya termasuk  Zoom In, 
Zoom Out, Pan, Layer Control, dan lain-lain nya. Mobil yang muncul di peta ini bisa satu 
maupun lebih dari satu. 

 Frame bagian Kanan yang berisikan Vehicle Command, History Command, Extend 
Function dan Tabel Legend. 

 Frame bagian Bawah adalah bagian list informasi (Watch List). Kendaraan-kendaraan 
yang di cek list dari tab Vehicle akan tetap terus terupdate informasi nya di watch list ini 
sesuai dengan pergerakan kendaraan. 

 

 Selain dari halaman menu utama, juga akan muncul jendela pop up yang berisikan 

kejadian-kejadian seperti over speeding, power lost, gps destroyed, dan lain-lain. Tampilan 

jendela pop up ini hanya akan muncul jika settingan browser telah meng allowkan pop up untuk 

web ini. Ketika tampilan jendela ini muncul juga akan mengeluarkan bunyi, berupa bunyi alarm 

menandakan ada nya kejadian-kejadian di kendaraan. Bunyi tersebut hanya akan hilang bila 

jendela pop up tersebut di close. 

 

1.2 Logout 
Untuk logout dapat dilakukan dengan cara mengklick login name yang ada di sebelah 

kanan atas halaman utama web Gtrack tersebut. Seperti icon berikut:  
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Setelah klik logout ini maka akan kembali ke halaman login kembali 
 

1.3 Close 

Untuk menutup jendela browser juga dapat di lakukan dengan mengklick tulisan “close” 

pada layar login page. 

  

 
 

 

Setelah itu akan ada pop up  dialog “Do you  want  to  close  this  window?”  jika benar-
benar ingin menutup jendela ini maka pilih “Yes” sebalik nya pilih “No” bila ingin membatalkan. 
 
 
1.4  Vehicle Monitor  

Bagian ini adalah untuk menunjukan bagaimana cara memonitor atau memantau 
kendaraan yang berada pada list tab vehicle. Dengan memilih atau mencentang kendaraan-
kendaraan yang ada pada list dapat melihat informasi nya di Watch list (frame informasi di bagian 
bawah) dan memonitor di dalam tampilan peta. 

 
List-list kendaraan di kelompokan dalam beberapa group yang di beri nama fleet. Fleet-

fleet tersebut memiliki list-list kendaraan masing masing. Untuk memunculkan kendaraan maka 
harus memilih fleet dimana kendaraan tersebut di kelompokan. 

  All untuk memunculkan semua kendaraan pada fleet yang telah di pilih. 

   Online untuk memilih kendaraan yang lagi online saja/ terkoneksi ke 
server. 

   Offline untuk memilih kendaraan yang tidak terkoneksi ke server atau 
dalam posisi sleep mode (acc off). 

   berfungsi untuk memunculkan seluruh kendaraan lintas fleet, semua 
Fleet yang terdaftar di bawah fleet tersebut. 

 
Pada list kendaraan tersebut juga memiliki informasi-informasi tertentu, seperti : 

 Mengetahui group atau fleet kendaraan dengan cara menyentuhkan kursor ke nama 
kendaraan tersebut. 
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 Mengetahui nomor Unit Id alat GPS kendaraan tersebut dengan menyentuh kan kursor ke 
status legend kendaraan pada list kendaraan tersebut. 

 
 

 
 

a. Search Vehicle  

Langkah-langkah nya:  
1. Pilih Fleet di drop down menu fleet (combobox sebelah kiri atas tab vehicle).  
2. Pilih pilihan filter yang di inginkan ALL Vehicles ,  On Line Vehicles  or  Off 

Line Vehicles . dan jika didalam fleet ini ada Sub-Fleets , maka dapat memilih 
pilihan ini untuk memunculkan seluruh kendaraan pada subfleet.  

3. klick tombol Start  Query untuk memunculkan kendaraan seperti pada list 
dibawah ini. (perlu menjadi catatan pada saat login pertama kendaraan biasanya 
sudah muncul secara otomatis di list nya). 
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Untuk mencari dan menceklist salah satu kendaraan yang ada di list kendaraan juga dapat 
memanfaatkan fitur search di samping Tombol Query tersebut. 

 
 

b. Menambahkan kendaraan kedalam Watch List. 
Terdapat dua cara untuk menambahkan kendaraan kedalam wacht list untuk di 

monitoring: 
Cara pertama : Pilih kendaraan yang anda inginkan untuk monitor dengan mengklik 

tombol checklist sehingga tercentang seperti ini  atau klik pilihan Add All untuk 
memonitoring seluruh kendaraan yang ada di dalam list. 
Sebalik nya untuk kembali klik tombol Cancel All. 

  
 Cara kedua : adalah dengan mengklik nama kendaraan (tulisan nomor Plate kendaraan ) 
yang ada di list secara langsung. 

 
Setelah sukses memilih atau menambahkan kendaraan untuk di monitoring, akan terlihat 
kendaraan tersebut di dalam peta dan watch list di bawah ini. 
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c. Memanupulasi Watch List 
 
 Remove from Watch List  

Untuk mengeluarkan kendaraan dari watch list, pilih unit Id kendaraan yang ada di 
kolom unit id, maka akan muncul layar kecil yang berisi dan berjudulkan id 
kendaraan yang kita pilih. Kemudian klick  Remove atau Remove All pada layar 
tersebut.    

 
 

Set/Unset Focus  
Set Focus berfungsi untuk meng track atau memonitoring salah satu kendaraan 

yang ada di watch list, sehingga kendaraan yang kita pilih untuk set focus tersebut 
akan berada di tengah-tengah peta. Dan watch list dari kendaraan yang kita pilih 
tersebut akan merubah warna mendadi merah muda. 

 

 
 

 Sebalik nya Unset Focus berfungsi untuk menghilangkan focus yang telah kita 

pilih. Sehingga peta nya akan kembali zoom kearah semua kendaraan yang ada di 

watch list yang sudah kita pilih sebelum nya. Dan warna dari set focus tadi juga 

akan kembali ke warna asal nya yaitu hijau muda. 

 
1.5  History Page 

Page atau tab history berfungsi untuk melihat data-data historis atau data-data tracking 

kendaraan sebelumnya. 

Langkah-langkahnya :  

1. Pilih Fleet dan Vehicle yang di ingin kan .  
2. Pilih interval tanggal dan waktu yang diinginkan. Untuk periode tanggal (start dan End) pada 

history tesebut adalah maksimal 7 hari.  
3. klik tombol Start Query untuk melihat hasil nya. 
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Hasil dari history tersebut berupa informasi-informasi dan beberapa tool untuk 

memanipulasi atau mengecek history tersebut. Penjelasan dari tool-tool tersebut antara lain :  

:  Current Record / Total Records. 

:  Jump To (untuk menuju ke record yang kita inginkan). 

: First Point (ke record pertama). 

: Previous Point ( ke record sebelum nya). 

:  Rewind Track (menjalankan mundur). 

 :  Stop Play (berhenti bergerak). 

 :  Play Track (menjalankan record). 

:  Next Point (ke record berikut nya). 

 : Last Point (ke record terakhir). 

 

a. Track on Map  
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Setelah data history muncul tadi maka akan terlihat point-point di dalam history map (layar 

peta). 

 

Legend menunjukan penjelasan gambar kendaraan yang berada didalam web dengan 
membedakan 5 tingkat kecepatan yang berbeda-beda sesuai dengan warna yang tertera di legend. 
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Untuk Show Tag berfungsi menunjukan informasi-informasi yang mengikuti 

kendaraan yang bergerak setelah kita meng-play-kan history. Apabila show tag ini di unceklist 

maka informasi tersebut akan tersembunyi. 

Informasi Tag ini berupa nomor record dari history tersebut, nama driver, lokasi 

kendaraan, tanggal, waktu, kecepatan dan jenis data. 

 

Show Tail merupakan suatu garis merah dipeta yang akan mengikuti belakang 
kendaraan bila history ini di jalan kan. Secara default nya show tail ini tercentang. Untuk 
menghilangkan garis ekor yang berwarna merah tersebut cukup dengan hilangkan centang di 
show tail tersebut. 

Show Trace berfungsi untuk menampilkan jejak perjalanan kendaraan berdasarkan 
waktu yang telah kita set dimana jejak perjalanan ditampilkan sesuai warna speednya. Jika ingin 
menghilangkan jejak perjalanan cukup di hilangkan centangnya. 
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b. Report List 
 

 Jika ingin melihat semua record data kendaraan yang muncul di peta secara naratif 
dapat dilakukan dengan mengklik “Report List” pada bagian bawah kanan dari tool history 
tersebut. 
Report list yang muncul adalah dalam bentuk jendela baru seperti contoh di bawah ini ; 

 
 

 Selain itu pada jendela report list juga dapat kita klik tombol bergambar segi empat di kolom 
paling kiri dari list tersebut. Tombol ini akan meng-link ke jendela peta yang berisi gambar lokasi 
dan informasi Longitude,  Latitude,  Zoom  In,  Zoom  Out,  Pan,  Room  Bar  Switch,  Tool  
Function Clear dan Legend sesuai dengan baris data tersebut. 
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1.6 Map Tools for MapXtreme  
 

Untuk pilihan MapXtreme terdapat beberapa pilihan tool yang dapat di gunakan di dalam peta. 
 

 
 

a. Scale Bar 
Skala peta ini dalam bentuk Kilometer (KM). untuk skala peta yang kita lihat adalah 
tergantung pada zoom level yang telah kita zoom di peta itu sendiri. 



PT. PRIMANUSA GLOBALINDO [2012] 

 

 

16 

 
 

b. Coordinate 
Kordinat yang terlihat adalah titik kordinat keberadaan kendaraan yang kita tampilkan di 
dalam peta. 

 
 
 

c.  Zoom and Pan  
 

 Zoom In  
 

  Zoom Out   
 

  Pan . 
  

 
Zoom In  

 
Tool zoom in ini berfungsi untuk menzoom kedalam (in) agar peta terlihat lebih jelas. 

Cukup klik/pilih icon zoom in ini kemudian arah kan kursor mouse kearah peta dan drag sesuai 
dengan keinginin anda. Contoh seperti di bawah ini, untuk peta yang sebelum dan sesudah di 
zoom. 
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 Zoom Out  
 Sebalik nya zoom out berfungsi untuk mengzoom peta agar kelihatan lebih jauh pandangan nya. 
Konsep yang di gunakan sama dengan mengedrag di arah peta setelah memilih tool ini. Contoh 
hasilnya seperti di bawah ini :  
 

 
 
  
Pan   

Tool pan ini berfungsi untuk mengeser peta kearah mana saja sesuai dengan keinginan 
kita. Setelah mimilih tool ini, arah kan ke peta dan geser sesuai dengan keinginan anda.  
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d. Set POI    
Set POI berfungsi untuk menambah POI (poi of interest) ada peta (map xtreme). 
Langkah menambah POI pada peta : 
1. Pilih lokasi pada peta yang ingin di tambah POI. 
2. Klik button set POI (logo seperti di atas) dan klik kan pada tempat peta yg ingin di 

buat POI 

 
3. Pada POI setting berikan nama dan klik submit untuk memambah POI tersebut. 

 
4. Hasil dari POI tersebut adalah sebagai berikut : 
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e. Tool Function Clear  
Fungsi tool ini adalah untuk mengembalikan fungsi kursor ke semula (dalam bentuk panah).  
 
 

f. Zone and Poi Switch  
Zone and Poi Switch berfungsi untuk memunculkan dan menyembunyikan Zoom bar, Zona-
zona dan Poi yang telah di create sebelum nya. Zoom bar berada di sisi kiri peta. zoom bar 
berfungsi untuk zoom in dan mengzoom out serta mengeser-geser peta sesuai dengan arah 
panah yang ada di bar tersebut.  

 Zone and Poi Switch terdiri dari : 
1. Zoom Bar Switch 

Berfungsi untuk memunculkan dan menghilangkan Zoom bar pada peta. 
2. Fleet POI Switch 

Berfungsi untuk memunculkan dan menghilang kan Fleet POI pada peta. 
3. Destination Zone Switch 

Berfungsi untuk memunculkan dan menghilangkan Destination Zone pada peta. 
4. Speed Zone Switch 

Berfungsi untuk memunculkan dan menghilangkan Speed Zone pada peta. 
5. Prohibit Zone Switch 

Berfungsi untuk memunculkan dan menghilangkan Prohibit Zone pada peta. 
6. Route Zone Switch 

Berfungsi untuk  memunculakan dan menghilangkan Route Zone pada peta. 
 
Berikut gambar peta yang telah di Hide dan Unhide Zone and Poi switch: 
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g.   Go Back to Initial Location   
 Tool ini berfungsi untuk mengembalikan gambar peta ke default/ ke semula seperti pertama kali 
membuka main page site ini. 
 

h. Setting the Initial Map Location in Next Login  
Tool ini berfungsi untuk mengeset lokasi peta dimana lokasi tersebut akan muncul pada 
saat pertama kali masuk ke website tersebut. 
 

i. Search Function  
Tool search function berfungsi sebagai tool pencarian komponen or isi peta seperti 
mencari jalan (Street), titik-titik pada peta (POI) dan daerah terdekat pada suatu tempat. 
 Proses untuk mencari daerah atau jalan tertentu pada peta : 
1. Klik tool search function seperti logo di atas, maka jendela search akan muncul. 
2. Ketik nama jalan pada tab street, atau nama POI pada tab POI, kemudian klik search. 

Maka hasil nya akan muncul seperti gambar di bawah ini. Jika hasil tersebut di klik 
maka peta akan lansung mengarah ke hasil tersebut. 

 
 

j. Switch Map Resource  
Tool Switch Map Resource berfungsi untuk mengubah or menganti tampilan peta. Jenis 
peta terdiri dari Google Map dan Map Xtreme. Klik tombol tersebut untuk merubah 
tampilan peta. 
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Tampilan Map Xtreme. 

 
 
Tampilan Google Map, dimana terdiri dari tampilan Map, Satelit dan Hybrid. 
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Pada layar peta juga terdapat tombol maximize yang berfungsi untuk memperbesar layar peta 
dalam bentuk full screen. 

 
 

1.7  Menu Report (paket Lite) 
Klik menu “Report” yang berada pada halaman utama website maka akan muncul 

jendela baru. Khusus untuk Report seperti dibawah ini. 

 
 

Di dalam halaman Report ini terdapat beberapa menu, seperti Detail report, Summary 

report, Maintenance Report, Behavior Report dan Accessory Report. Khusus untuk 

Paket Lite, hanya available untuk report Detail report seperti dibawah ini 

a. Detail Report (paket Lite) 

Didalam Detail Report Terdapat Beberapa jenis report yang dapat di pilih. 

Seperti pada gambar dibawah ini :  
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 Trip Detail, merupakan laporan detail perjalanan. 

 Trip Detail (Driver), merupakan laporan detail perjalanan sesuai dengan nama 

Driver. 

 Stop Detail, merupakan laporan yang berisikan seluruh posisi stop yang 

dilakukan. 

 Idle Detail, merupakan laporan yang berisikan rincian Idle. 

 

Untuk menampilkan report, pilih jenis report yang di ingin kan pada combo box 

“Report”, kemudian pilih “Vehicle” yang ingin ditampilkan direport. Tentukan range waktu 

Report Pada “Date”. Pada combo box “Page Size”  dapat di pilih jumlah record yang ingin di 

tampilkan pada page Report. 

Klik “Query” untuk memunculkan report yang telah kita tentukan  parameternya. Hasil 

nya seperti gambar yang terlihat di bawah ini : 
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    Setelah report yang di query muncul, maka akan terlihat hasil laporan kita seperti 

gambar di atas. Pada semua report yang muncul di web halaman report juga dapat di export 

kedalam bentuk CSV files, excel maupun PDF. Misalnya kita ingin mengexport ke file excel 

maka klik link yang ada di sisi kanan yang bertuliskan Export Excel maka akan muncul jendela 

pilihan Open this report dan email this report. Jadi report tersebut selain di open juga dapat 

lansung di email ke alamat email orang yang kita inginkan. 

  

Klik link Open this report maka seperti biasa akan muncul jendela pilihan untuk di save 

atau di open langsung. Jika ingin di simpan dulu ke dalam komputer maka klik tombol save. Dan 

pilih alamat drive dan folder tempat penyimpanan yang kita inginkan. 
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Hasil dari laporan yang kita generate baik dalam bentuk CSV, Excel maupun PDF adalah 

seperti contoh berikut : 

Tampilan laporan yang di generate dalam bentuk CSV. 

 

Tampilan laporan  yang di generate dalam bentuk Excel. 
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Tampilan laporan  yang di generate dalam bentuk PDF. 
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Apabila ingin langsung mengirimkan laporan tadi ke alamat email yang kita ingin kan 

maka, dapat langsung klik “E-mail This Report” yang ada pada jendela pilihan seperti dibawah 

ini. 

 

Masukan alamat email yang dituju pada kolom “Email to:” (dapat lebih dari satu alamat 

email dengan menambahkan pemisah titik koma (;) dan pada kolom “Email From:” dapat diubah 

sesuai dengan alamat email kita atau defaultnya Report@Primanusa.com. Dikolom “Subject:” 

judul defaultnya sesuai report yang kita generate atau bisa kita ubah sesuai yang kita inginkan 

dan dikolom “Attachment:” adalah posisi file Report yang akan kita kirimkan (tidak dapat 

diubah). Dan yang terakhir pada kolom “Message:” dapat di tulis dengan pesan yang akan anda 

sampai kan kepada orang yang di tuju. Kemudian klik tombol “Send”. Maka laporan anda akan 

secara otomatis terkirim ke alamat email tersebut. 

 

 
 

b. Behavior Report (paket Lite) 

Didalam Behavior Report Terdapat beberapa jenis Report Seperti: 

 Speeding Detail, merupakan laporan detail terjadinya speeding 

berdasarkan vehicle ID yang dipilih yang memperlihatkan waktu 

speeding, durasi speeding, jarak minimum speeding dan top speednya. 
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 Speeding Detail(Driver), merupakan laporan detail terjadinya speeding 

berdasarkan pengendara (Driver) tertentu yang memperlihatkan waktu 

speeding,  durasi speeding, jarak minimum speeding dan top speednya. 

 
 
 
Untuk cara Generate dan export report sama persi dengan langkah-langkah di atas. 
 


