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Inloggen/registreren
Inloggen
https://my.spottergps.com

Taal instellen
Rechtsboven ziet u in eerste instantie Nederlands als taal staan. Dit is de taal van
het portaal. Deze kunt u aanpassen naar uw eigen taalkeuze.

Een account aanmaken
Heeft u nog geen account dan klikt u op: Een account aanmaken. Dit staat onder
het blauwe lijntje. Nu komt u in het registreer scherm en hier kunt u uzelf
registreren. Vergeet niet het wachtwoord ergens te noteren, dat zult u elke keer
nodig hebben met inloggen.

Verifieer uw account
Zodra u uzelf heeft geregistreerd wordt er een e-mail naar u verzonden met daarin
een link om het account te verifiëren. Op deze link dient u te klikken om ervoor te
zorgen dat het account gaat werken.

Wachtwoord vergeten?
Klik dan op de link: wachtwoord vergeten. Deze bevindt zich naast de groene knop
met de tekst inloggen. Nu wordt er naar u een e-mail verstuurd met daarin een link
om uw wachtwoord te wijzigen.
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Beginscherm
Linkerkant

Midden

Rechterkant
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Linkerkant
Aan de linkerkant ziet u een menu met het Spotter logo en de volgende tabjes:








Home
o Hier kunt u precies zien waar de spotter zich bevindt.
Zones
o Stel zones in, zie verder ook het hoofdstuk ‘Zones’
Geschiedenis
o Bekijk waar de Spotter is geweest. Zie ook het hoofdstuk
‘Geschiedenis’
Spotter toevoegen
o Voeg een nieuwe Spotter aan uw account toe
Opwaarderen
o Waardeer 1 of meerdere Spotters op. Zie ook het hoofdstuk
‘Opwaarderen’
Accountinstellingen
o Druk op uw gebruikersnaam om de accountinstellingen te openen
Uitloggen
o Log uit
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Midden
In het midden ziet u een Google kaart met daarin een locatie-icoon. Hierin staat
indien gekozen een afbeelding/foto. Heeft u hier niet voor gekozen dan zal dit een
wit rondje zijn.

Locatie-icoon
Als u op het locatie-icoon in de google maps kaart klikt, klapt er een menu uit. Hier
kunt u uit verschillende opties kiezen.







Bellen (deze optie is alleen voor een mobiele telefoon, aangezien u geen
simkaart in uw computer heeft).
Geschiedenis (Hierin ziet u van deze Spotter de geschiedenis, waar hij
allemaal de afgelopen 24 uur geweest is).
Instellingen, hier kunt u de naam, afbeelding en kleur van het locatie icoon
wijzigen.
Locatieslot, dit is vooral handig voor voer- en vaartuigen die stil staan.
Zodra deze in beweging komen krijgt u hier een melding van. Deze functie
is vooral handig ter voorkoming van diefstal van een voer-/vaartuig .
Streetview, Google Street View is een mobiele kaartdienst van Google, die
u de mogelijkheid biedt 360°-panorama-foto's te bekijken van straten op
straatniveau. Zo kunt u door middel van foto’s de omgeving bekijken waar
de Spotter zich op dat moment bevindt.

7

Rechterkant
Aan de rechterkant heeft u ook nog een vlak met Tools, meldingen, systemen,
zones en uw Spotter.

Tools


Een pijltje in een boog: dit is ook een manier om de google maps kaart te
vernieuwen i.p.v. op F5 te duwen op het toetsenbord.



Een prullenbakje: hiermee kunt u uw Spotter uit het account verwijderen.
Dat kan door op de naam bij systemen te klikken, met de linkermuisknop
deze vast te houden en naar de prullenbak te slepen.

Meldingen
Hier ziet u alle meldingen binnenkomen: Zone meldingen, Locatieslot meldingen,
Batterij bijna leeg meldingen, SOS-meldingen.
Als u deze meldingen niet zelf verwijdert zullen ze voor altijd in uw account blijven
staan.

Systemen
Hier ziet u de Spotters met de bijbehorende batterij percentages. Zo kunt u in de
gaten houden wanneer uw Spotter leeg is. Ook kunt u hier zien of de Spotter wel of
geen verbinding heeft. Geen verbinding wordt aangegeven door middel van een
roodkruis.

Zones
Als u op het kopje zones klikt kunt u alle zones zien die u in dit account heeft
ingesteld.
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Zones
Er is een mogelijkheid om zones in te stellen. Dit houdt in dat u een cirkel om een
bepaald gebied kunt zetten. Gaat de Spotter uit dit gebied dan krijgt u hiervan een
bericht, komt de Spotter het gebied weer in dan krijgt u daar ook een bericht van.
*Bijvoorbeeld: u zet een cirkel om uw huis en een cirkel (zone) om de school van uw
kind. U krijgt dan een meldingen als uw kind het huis verlaat en weer een melding
als uw kind op school is aangekomen. Zo weet u precies wanneer uw kind veilig is
aangekomen.
*Bijvoorbeeld: uw partner heeft dementie, gaat vaak dwalen en raakt hierdoor de
weg kwijt. U vindt het prima dat hij/zij in de buurt rond loopt maar wil het liefst dat
dit maar enkele tientallen meters is en niet veel verder. Dan stelt u een cirkel (zone)
in, zodra uw geliefde buiten die zone komt krijgt u hier een bericht van.

Adres
U kunt er voor kiezen om een adres in te voeren, dan word er automatisch een
zone aangemaakt op dat adres. U kunt met de pijltjes die naar binnen en naar
buiten wijzen de zone grote of kleiner maken met uw muis.

Symbolen
Wilt u liever zelf de zone ergens neerzetten dan kan dat natuurlijk ook, u kunt dan
voor een van de symbooltjes kiezen die onder de tekst: sleep naar de kaart staan. U
sleept dan met u linkermuisknop 1 van de symbolen naar de kaart. De symbolen
zijn gewoon als voorbeeld gebruikt en dienen niet ergens speciaal voor. U kunt hier
uw eigen interpretatie aan geven.

9

U kunt bijvoorbeeld het huisje gebruiken voor thuis. Het hoge gebouw voor een
school/verzorgingstehuis. De poppetjes voor vrienden of familie. En het koffertje
voor bijvoorbeeld werk/kantoor.
U heeft de mogelijkheid om maximaal 5 zones in te stellen. Ook kunt u elke zone
een naam geven om uw account overzichtelijker te maken.

Verwijderen/bewerken
U kunt ook op de zones op de kaart klikken, nu klapt er een menu uit en kunt u
kiezen om de zone te verwijderen of te bewerken. Als u voor bewerken kiest kunt u
de zone over de kaart verplaatsen. Ook verschijnen dan weer de twee pijltjes. Als u
daar op klikt met de linker muisknop en deze vasthoudt kunt u de cirkel (zone)
groter of kleiner maken. Als u daarna op opslaan klikt in de zone opgeslagen.
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Geschiedenis
Hier kunt u de geschiedenis van de Spotter van de afgelopen 24 uur zien. Selecteer
een systeem gebruikt u alleen als u meerdere Spotters in uw account heeft staan.
Als u op toon alles klikt ziet u de complete route van de Spotter.
Als u op de pijltjes klikt onder toon alles kunt u door de geschiedenis heen spoelen
zoals u dat ook voor bijvoorbeeld met muziek doet. Het schuifbalkje is voor de
snelheid waarmee u door de geschiedenis heen gaat.
Bij gemeten locaties ziet u per locatie het tijdstip, het aantal kilometers (de
snelheid) en in de balkjes die groen zijn de GPS sterkte.
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Spotter toevoegen
Voor deze optie kiest u alleen als u nog een Spotter extra aan uw account wilt
toevoegen.
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Opwaarderen
Met deze optie kunt u uw tegoed opwaarderen op de Spotter.

Opwaarderen
klik de Spotter aan die u wilt opwaarderen. Nu verschijnt er een groen vinkje voor
deze Spotter. Op die Spotter wordt nu het tegoed gezet.

Verlengen voor
In deze kolom kunt u kiezen uit de verschillende tegoeden. Zodra u op een van de
bolletjes klikt voor het tegoed, gaat dit blauw kleuren.

Naar afrekenen
Hier klikt u op als u de desbetreffende Spotter heeft gekozen en als u het aantal
maanden heeft aangeklikt dat u wilt verlengen.

Ik heb al een opwaardeercode
Deze is voor u niet van toepassing.

Bestellingen
Aan de rechterkant ziet u of uw bestelling is voldaan. Staat er een rood kruis dan is
de bestelling niet goed gegaan. Staat er een groene vink dan is de bestelling in orde
en staat het nieuwe tegoed op de Spotter.
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Accountinstellingen
Hier kunt u de taal van het portaal aanpassen of uw wachtwoord wijzigen.

14

Zoom opties
Kunt u de Spotter nog niet zien of wilt u een groter beeld van de kaart dan klikt u op
de + om in te zoomen op de kaart of op de – om uit te zoomen op de kaart. Dit
vindt u rechts onder aan de kaart. U kunt ook scrollen met het wieltje op de muis
om in en uit te zoomen.
Lukt het niet om goed in te zoomen waar de Spotter is en zoomt hij in op een ander
gebied? Dan klikt u met de linker muisknop op de kaart, houdt deze vast (dan
komt er een klein handje in beeld) en dan kunt u met de muis over de kaart
bewegen en naar de Spotter navigeren. Het is ook een kwestie van een beetje
uitproberen en ermee spelen. Uiteindelijk krijgt u hier vanzelf handigheid in.

F5 op toetsenbord

Als u de spotter in beeld heeft en de Spotter is in beweging en u wilt elke 30
seconde weten waar de Spotter is dan tikt u op F5 op het toetsenbord. Hierdoor
vernieuwd de kaart zich en ziet u dat de Spotter is verplaatst. U kunt ook naar
geschiedenis in het menu gaan om te zien waar de Spotter allemaal is geweest.

Kaartopties (algemeen)
Als u op het symbool rechts boven in de kaart klikt dan klapt er een menu open met
daarbij de volgende opties die u aan en uit kunt zetten:
•
Verkeer
Bij het inschakelen van deze optie kunt u alle verkeersdrukte zien. Als de lijnen op
de kaart groen zijn dan betekent dit dat er op dat moment geen file aanwezig. Zijn
de lijnen oranje dan betekent dit langzaam rijdend verkeer. Zijn de lijnen rood dan
is er een stilstaande tot langzaam rijdende file.
•
Markers tonen
Bij het inschakelen van deze optie ziet u de locatie-iconen (Spotters) op de kaart.
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•
Zonemarkers tonen
Bij het inschakelen van deze opties ziet u alle zones die u op de kaart heeft
ingesteld.
•
Mijn locatie tonen
Bij het inschakelen van deze optie ziet u een blauw rondje, dit rondje bent u zelf.
Op deze manier kunt u de afstand zien tussen u zelf en het locatie-icoon (de
Spotter).

Kaart/Satelliet
Deze ziet u links boven in de google maps kaart. Kiest u voor kaart dan ziet u een
normale kaart met wegen, kiest u voor satelliet dan krijgt u een fotografische
beeld van de satellieten die boven onze aarde zweven.
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