
SECURITY IN MOTION

TRACELINE WEB
  Webbaserad positionering/larmhantering



På den ena skärmen kommer karta och fordonsin-
formation att visas. Här ska även händelser 
kvitteras och all annan användarinteraktion göras. 
I normalfallet visas även här inkommande larm.

Den andra skärmen används endast för att visa 
inkommande larm. Efter att Traceline Web star-
tats och användaren loggat in ska ingen annan 
användarinteraktion göras mot skärmen. Larmen 
som visas kommer försvinna när de kvitteras på 
den första skärmen. Genom att hålla sig till detta 
arbetssätt kommer larm alltid att visas på den 
andra skärmen.

TRACELINE WEB
  Webbaserad positionering/larmhantering
Traceline Web är en webbaserad tjänst där du enkelt i realtid kan se vart dina Rakelmobiler 
befinner sig i ett mycket flexibelt användargränssnitt. Du väljer själv hur mycket och vilken infor-
mation som ska visas. Det är lika enkelt att överblicka alla resurser under en stor insats som att 
följa ett enskilt fordon på uppdrag. 

Beskrivning
Traceline Web är en webbaserad applikation/tjänst 
där enheter av olika slag positioneras på karta och där 
larm och andra viktiga händelser kan visas och hante-
ras. I detta fall har applikationen skräddarsytts för att i 
första hand hantera larm från enheterna. 

Syftet är således att på ett så säkert sätt som möjligt 
undvika att operatören missar larmande enheter i 
Traceline Web, samtidigt som operatören ska ges viss 
flexibilitet i sitt arbetssätt och kunna dra nytta av de 
många fördelar som Traceline Webs användargräns-
snitt i övrigt ger. 

Traceline Web kan med fördel köras på två skärmar 
samtidigt genom att öppna två separata webbläsar- 
sessioner och logga in med två olika inloggningar. 

• En lättanvänd, webbaserad tjänst
• Flexibelt användargränssnitt
• Kan användas med din standardwebb-  

läsare
• Kompatibel med smartphone och surfplatta



Plattformar
Du kan använda Traceline Web i din standard webb-
läsare.  Där kan du enkelt följa dina Rakelmobiler i 
realtid på karta. Vi kan även positionera enheter i 
GSM/GPRS och i analoga radionät.

Utrustning
Ingen extra utrustning krävs då du kan använda din 
egen dators, smartphones eller surfplattas egen 
webbläsare.

Traceline Web Mobil
Traceline Web Mobil ger dig kontroll över din flotta 
var du är. Traceline Web Mobil fungerar på
Tactilon Dabat, iPad, iPhone, Android och många 
andra mobila enheter med en webbläsare eller app.

Traceline Web är en produkt utvecklad helt av TC 
Connect vilket gör att vi kan utveckla den löpande i 
takt med att nya funktioner och terminaler dyker upp 
i radionäten. Detta betyder att TC Connect vid behov 
kan kundanpassa produkten till Era specifika önske-
mål på ett snabbt och enkelt sätt. 

Traceline Web är en ny produkt i TC Connects befint-
liga och gedigna applikationsplattform, som i övrigt 
bland annat består av Traceline Navi+ och Traceline 
D-LITE. 

Funktioner
• Flera typer av kartor - satellit/Street view
• Realtids-övervakning av position
• Historik, återuppspelning på karta
• Geofencefunktion (Go inside/Go outside-alarm)
• Kraftfull rapportgenerator
• Intressepunkter
• Spara arbetsytor
• Skapa och spara användarlistor
• Dynamiska grupper
• Zooma, panorera, flytta i karta
• Mottagning av status (option)
• Larmmottagning (option)
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Traceline Web

Hur fungerar Traceline Web

Integration mot andra system
TC Connect har utvecklat en integration mellan Traceline Web och dispatchermjukvaran Airbus 
RCS9500 samt TC Connects nya minidispatcher Traceline D-LITE (option). Genom att högerklicka på 
en enhet i kartan kan man då exempelvis:

• Anropa enheten
• Skicka textmeddelande till enhet

Även larmande enheter kan visas på kartan. Via Traceline D-LITE är det även möjligt att visa en 
kordinatsatt skadeplats på kartan.
Alla dessa funktioner gör att man inte behöver bläddra i sina kontaktlistor. 

Kontakta oss om du är intresserad av mer information om RCS9500 eller Traceline D-LITE.

Operatörsplatsen kommunicerar genom en säker uppkoppling med TC Connects server, som ligger 
direkt kopplad mot RAKELs AVL-server. AVL-servern skickar meddelande till terminalen om hur ofta 
den ska positionera sig. Efter att terminalen positionerats via GPS-satelliterna så börjar den skicka 
in positionerna till AVL-servern. Denna positionsinformation är den som i realtid visas i Traceline 
Web. 


