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1 eTM.android - splošno

Navodilo za namestitev aplikacije na Android mobilne telefone, ter navodilo za uporabo.

eTM.android aplikacija se nahaja na Android Market  tržnici. Postopek namestitve predvideva, da že 
imate odprt  brezplačen uporabniški račun za nalaganje aplikacij. Če tega računa še nimate odprtega 
je potrebno, da to storite preden si naložite aplikacijo eTM.

POZOR! – Aplikacija deluje na telefonih, ki imajo nameščen Android od 1.6 verzije dalje.

1.1 Kakšna povezava je potrebna za delovanje eTM.android?

eTM.android lahko deluje le, če vzpostavi povezavo s strežnikom. Lahko deluje na dva načina,
odvisno od trenutne potrebe in od možnosti telefonskega aparata. 

1.1.1 Uporaba internetne povezave WiFi ali podatkovne povezave

V primeru da imete vzpostavljeno  internetno povezavo, je najenostavneje izkoristiti to možnost. 
Poleg osnovne funkcionalnosti program omogoča še vpogled v trenutno stanje (saldo ur), ter stanje 
zaposlenih v podjetju (prisotni, odsotni). 

1.1.2 Uporaba kratkih SMS sporočil

Uporaba kratkih SMS sporočil pride v poštev tam, kjer nimamo možnosti uporabe internetne 
povezave ali pa kadar telefon sploh nima možnosti povezave.  Aplikacija preko SMS kratkega 
sporočila pošlje (dogodek), strežnik eTM pa povratno pošlje SMS sporočilo v katerem vas obvesti o 
uspešnosti željenega dogodka. 
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1.2 Potrebne nastavitve v eTM za uporabo aplikacije eTM.Android

Za pravilno delovanje aplikacije je potebno povezat sistem eTM s telefonsko številko uporabnika.  
Telefonska številka bo hkrati predstavljala tudi identifikacijo uporabanika v obeh načnih delovanja.

Program v fazi identifikacije sam prepozna telefonsko številko. V nekaterih primerih zaradi varnosti 
program ne prepozna telefonske številke. V takšnem primeru je polje telefonske številke prazno in jo 
je potrebno ročno vpisat.

Povezavo sistema  eTM in telefonske številke aparata lahko naredi samo administrator sistema 
eTM. V delavca je v polje GSM potrebno vpisati telefonsko številko!

Prav tako mora administrator pripravit potrebne dogodke za delo z SMS-i !
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2 Namestitev aplikacije eTM

Namestitev poteka v štirih korakih, slike se lahko razlikujejo in so odvisne od velikosti telefona ter od 
različice operacijskega sistema Android.

Pomembno !

Postopek namestitve predvideva, da že imate odprt brezplačen  uporabniški račun za nalaganje 
aplikacij. Če tega računa še nimate odprtega je potrebno, da to storite preden si naložite aplikacijo 
eTM.

2.1 Zagon aplikacije »Market«

Na vašem telefonu poiščite aplikacijo »Market« in jo zaženite. Odpre se vam naslednje okno, kjer 
pritisnemo »Accept«. Če še niste prijavljeni na Android market, potem se boste morali prijaviti z 
vašim gmail računom. Skozi to vas bo vodil čarovnik v sami aplikaciji.

   



2.2 Iskanje aplikacije eTM

Pritisnemo na lupo v desnem zgornjem kotu. V iskalno polje vpišemo »eTM« in pritisnemo »Go«.

2.3 Namestitev aplikacije eTM

Pojavi se nam naslednje okno, kjer izberemo a
Pritisnemo »Install«.

Iskanje aplikacije eTM

Pritisnemo na lupo v desnem zgornjem kotu. V iskalno polje vpišemo »eTM« in pritisnemo »Go«.

Namestitev aplikacije eTM

kjer izberemo aplikacijo »eTM« podjetja »Biromatik d.o.o.«
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Pritisnemo na lupo v desnem zgornjem kotu. V iskalno polje vpišemo »eTM« in pritisnemo »Go«.

plikacijo »eTM« podjetja »Biromatik d.o.o.«. 
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Tukaj pritisnemo še »OK«. Čez nekaj trenutkov se nam na vrhu izpiše »Successfully installed eTM«. 
Sedaj lahko zapremo aplikacijo »Market«.

Do zdaj bi morali imeti aplikacijo nameščeno na telefon. Ko zapremo »Android market« lahko iz 
menija izberemo nameščeno aplikacijo.  Če smo jo pravilno namestili bi morala biti v tem meniju.

2.4 Prvi zagon ....

S pritiskom na ikono aplikacijo zaženemo. Ker program prvič uporabljamo, nas vpraša za številko. V 
večini primerov bo številka že vpisana. Zaradi varnostnih razlogov je na nekaterih telefonih potrebno 
številko ročno vpisat. Telefonska številka predstavlja tudi identifikacijo uporabnika in mora biti enaka,
številki ki jo uporablja telefon.
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Vpišiemo številko in pritisnemo gumb »Naprej«.  Aplikacija si vpisano številko zapomni in je ob 
naslednjem zagonu ni več treba vpisovat.
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3 Kako uporabljat eTM.android

3.1 Glavni menu

Glavni  menu sestavljajo štiri ikone in omogočajo osnovno funkcionalnosti aplikacije eTM.

   Opis menuja:

3.2 Dogodki 

Po pritisku na gumb dogodki, se najprej izvrši prijava v sistem eTM. Po uspešni prijavi se na telefonu v 
zgornjem delu izpiše uporabnik in njegov saldo ur, v spodnjem delu pa se pojavijo dogodki, ki so 
možni, glede na trenutno stanje delavca. V primeru, da je delavec odsoten se pojavijo dogodki
prihoda, v primeru da je delavec prisoten, pa se pojavijo dogodki za odhod. Po izbiri dogodka, se 
program preklopi v okno v katerem morate izbran dogodek potrdit. Postopek potrditve je enak kot 
pri uporabi SMS sporočil in bo bolj natančno opisan kasneje.

Dogodki v primeru 
da je internet oz 
podatkovna 
povezava.

SMS  v primeru, da 
ni internetne 
povezave. Takrat se 
dogodek pošlje v 
obliki SMS sporočila. 

Pregled prisotnih v 
podjetju. Potrebna 
je povezava v 
internet.

Nastavitve programa, 
kot so bližnjice do 
vklopa Wi-Fi-ja in 
možnost za 
ponastavitev 
podatkov.
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3.3 Uporaba SMS sporočil

V primeru, da nimamo internetne ali podatkovne povezave, imamo možnost uporabe SMS-ov. 
Aplikacija nas bo v tem primeru sama prestavila v okno za izbiro SMS-ov. Seveda pa lahko to opcijo 
izberemo tudi sami. Pokaže se nam naslednje okno. Tukaj imamo štiri najpogostejše dogodke katere 
lahko uporabimo. Za potrditev enega izmed njih, pritisnemo na ustrezen dogodek. Pojavi se nam 
enako okno kot pri izbiri dogodka.

Pomembno:

Pred uporabo SMS sporočil mora administrator obvezno nastaviti »SMS besede« in jih povezat z 
dogodki.

Več o tem je napisano v poglavju 1.2 potrebne nastavitve za delovanje eTM.android.

3.4 Dodajanje lokacije in potrditev

Izbiri dogodka ali SMS sledi potrditev dogodka, ki je enaka za oba primera uporabe. V potrditvi imate 
na voljo možnost, da dodate trenutno lokacijo GPS. To storite tako, da pritisnete na tipko Pridobi 
lokacijo. Odvisno od možnosti in karakteristik vašega telefona lahko postopek traja do 10 s. Če 
lokacija ni najdena, program nadaljuje brez podatka o lokaciji.
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3.5 Pregled stanja zaposlenih

Na voljo imamo tudi pregled prisotnih v podjetju. Če želimo to pregled le teh, pritisnemo na tretjo 
ikono. Pokaže se nam naslednje okno. Na njem vidimo uporabnike ter njihove trenutne dogodke. Če 
želimo stanje osvežiti, pritisnemo na gumb »Osveži«.
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3.6 Nastavitve

Na voljo so še nastavitve programa. Tukaj imamo gumb za izbris trenutnega profila in bližnjico do 
nastavitev Wi-Fi-ja. 

4 Zaključek

Aplikacija eTM.android funkcionalno dopolnjuje sistem eTM tako, da omogoča polno funkcionalnost 
tudi na telefonih z operacijskim sistemom Android.  Trenutno aplikacijo bomo še nadgrajevali , 
odvisno od potreb in želj uporabnikov. 

Aaplikacijo je težko testirat na različnih modelih telefonov in različicah operacijskega sistema 
Android, zato vas prosimo da vse pripombe in napake pošljete na mail  dani@biromatik.si. 


