مسیر برگشت از مدرسه

دانلود و نصب نرم افزار

اینترنت و جی پی اس گوشی را روشن و فیلترشکن را خامو ش

اولین قدم جهت استفاده از کابین مدرسه ،نصب نرم افزار

کنید ،پیش از سوارکردن دانش آموزان درب مدرسه وارد
اپلیکیشن کابین شوید و آن را تا انتهای مسیر باز نگه دارید،

پس از سوارشدن هر دانش آموز ،روی نام او در قسمت سوار

نشده ها کلیک کنید تا کادر سوارکردن دانش آموز با آیکونها ی

مدرسه

از طریق بازارهای نرم افزار ی کافه بازار ،گوگل استور،
اناردونی و یا لینک نصب موجود در سایت کابین می باش د
http://cab-in.com/school

سوار نشد یا سوار شد نمایان شود .سپس گزینه مورد نظر را

سامانه نظارت هوشمند بر سرویس مدارس

انتخاب کنید تا در نوار نارنجی پایین صفحه قسمت سوارشده

ها یا سوارنشده ها قرارگیرد .پس از درج حضور یا عدم حضور

دانش آموزان سرویس برگشت ،کلید شروع سرویس را کلیک

کنید .از مدرسه به مسیر خود ادامه دهید و هنگام رسیدن به

منزل هر دانش آموز ضمن پیاده نمودن وی روی نام او کلیک

راهنمای نصب و استفاده از

هنگام پیاده شد ن آخرین دانش آموز ادامه خواهد یافت و پس

اپلیکیشن کابین مدرسه

کنید تا در صفحه عالمت

پیاده شد ظاهر شود .این عمل تا

از آن سرویس برگشت خاتمه میبابد .اکنون میتوان ید ازبرنام ه
کابین خارج شو ید.

(مخصوص رانندگان سرویس مدارس)

نحوه ثبت نام ،دریافت نام کاربری و رمز ورود
رانندگان محترم پس از دانلود و نصب نرم افزار ،جهت ورود
به نرم افزار کابین مدرسه ،میبایست نام کاربر ی (شماره
موبایل) خود را وارد و رمز ورود خود را از طریق مسئولین
مدرسه یا پیمانکار دریافت و درج نمایند.
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با هم در مسیر مدرسه

ثبت مسیر رفت به مدرسه

ثبت مسیر برگشت

مسیر رفت به مدرسه

اینترنت و جی پی اس گوشی را روشن و فیلترشکن را خامو ش
کنید ،حداقل یک کیلومتر قبل از رسیدن به منزل اولین دانش
آموز وارد اپلیکیشن کابین شوید و آن را تا انتهای مسیر باز
نگه دارید ،پس از ورود به اپلیکیشن ،نام دانش آموزان را در
نوار نارنجی پایین صفحه گوشی در قسمت منتظرها رویت
میکنید .هنگام رسیدن به منزل هر دانش آموز ،روی نام آن
دانش آموز کلیک کنید تا در نوار نارنجی پایین گوشی نام آن
دانش آموز از قسمت منتظرها به قسمت سوارشده ها منتقل
شود (حتی اگر آن دانش آموز در آن روزغیبت داشته باشد).
پس از ثبت محل سوار شدن هر نفر ،به مسیر خود ادامه دهید
و هنگامی که به مدرسه رسیدید روی گزینه باالی صفحه با نام
ثبت موقعیت مدرسه کلیک کنید.

اینترنت و جی پی اس گوشی را روشن و فیلترشکن را

اینترنت و جی پی اس گوشی را روشن و فیلترشکن را

خاموش کنید ،پیش از سوارکردن دانش آموزان درب مدرس ه

خاموش کنید ،حداقل یک کیلومتر قبل از رسیدن به منز ل

وارد اپلیکیشن کابین شوید و آن را تا انتهای مسیر بازنگ ه

اولین دانش آموز وارد اپلیکیشن کابین شوید و آن را تا

دارید .جهت ثبت سرویس برگشت برای اولین بار ،اسامی

رسیدن به مدرسه بازنگه دارید ،وقتی به شعاع  500متر ی

بصورت پیش فرض در قسمت

منزل هر دانش آموز رسیدید ،پیامی جهت اطالع اولیا

سوارشده ها قرار دارد .ابتدا روی گزینه شروع کلیک کنید.

بصورت خودکار برای ایشان ارسال خواهد شد .وقتی به

سپس ثبت موقعیت مدرسه را کلیک کنید و حرکت کنید.

منزل هر دانش آموز رسیدید ،روی نام آن دانش آموز کل یک

هنگام رسیدن به منزل هر دانش آموز ضمن پیاده نمودن

کنید و سپس گزینه سوار شد یا سوار نشد را انتخاب کنید.

وی روی نام او کلیک کنید تا در نوار نارنجی پایین گوشی ،

در صورت سوارشدن در نوار نارنجی پایین نام او از قسمت

نام دانش آموز از قسمت سوارشده ها به قسمت پیاده

منتظرها به قسمت سوارشده ها منتقل میشود و در صور ت

شده ها منتقل شود و محل پیاده شدن او ثبت شود( .حتی

سوار نشدن ،نام دانش آموز در قسمت سوارنشده ها به

اگر دانش آموز ی در آن روزغیبت داشته باشد) .این عمل

رنگ تیره در میاید .پس از سوار شدن هر  4نفر ،و رسیدن

را تا هنگام پیاده شد ن آخرین دانش آموز ادامه دهید.

به مدرسه ،روی کلید پیاده کردن دانش آموزان کلیک کنید.

تمام دانش آموزان

