
Διαδικασία σύνδεσης στην εφαρμογή TAVL 

Αγαπητέ πελάτη,  

Αρχικά θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την εμπιστοσύνη που μας δείξατε, και 

επιλέξατε εμάς για την παρακολούθηση των οχημάτων σας. 

Παρακάτω, θα σας εξηγήσουμε τον τρόπο για να εισέρθετε στην εφαρμογή TAVL. 

Από εδώ (http://plantron.gr/sites/plantron.gr/files/zipfiles/tavl_4.0.0.56_setup.rar) 

μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή TAVL και να την κάνετε εγκατάσταση στον 

υπολογιστή σας. Από την εφαρμογή αυτή θα μπορείτε να παρακολουθείτε τον στόλο σας, 

να βλέπετε ταχύτητα κίνησης και χιλιομετρική απόσταση κτλ. 

Για την παραμετροποίηση της συσκευής (του GPS module σας) κατεβάστε το configurator 

από εδώ 

http://plantron.gr/sites/plantron.gr/files/zipfiles/FM11XX_Configurator_1.1.6.23.zip. 

Βρείτε το αρχείο «FM11XX Configurator.exe» μέσα στον φάκελο και τρέξτε το. 

Θα σας εμφανιστεί το εξής παράθυρο. 

 

 

 

 

 

http://plantron.gr/sites/plantron.gr/files/zipfiles/tavl_4.0.0.56_setup.rar
http://plantron.gr/sites/plantron.gr/files/zipfiles/FM11XX_Configurator_1.1.6.23.zip


Παραμετροποίηση του GPS tracker σας: 

 

Παραμετροποίηση της IP και της πόρτας  

 

 

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να συμπληρώσετε τα στοιχεία που θα σας αποστείλουμε εμείς 

με email σε συνεννόηση με εσάς. 

 

Θα χρειαστούμε από εσάς:  

1. Το serial number του GPS module σας: 

2. Το ΙΜΕΙ της συσκευής 

3. Τον αριθμό της κάρτας SIM που θα τοποθετήσετε μέσα στη συσκευή 

4. Το APN της κάρτας SIM που θα τοποθετήσετε στην συσκευή. Το APN είναι ένας 

κωδικός της εταιρίας κινητής τηλεφωνίας που χρησιμοποιείτε, μπορείτε να το 

ζητήσετε από την πάροχό σας. 

 

Τα παραπάνω στοιχεία θα τα χρειαστούμε για να σας ανοίξουμε τον κωδικό σας στον TAVL. 

Παρακάτω φαίνεται ένα παράδειγμα αυτού του αρχείου που θα σας στείλουμε. 

 

 

 

 

 



Πληροφορίες για την είσοδο στον TAVL 

Τα στοιχεία σας στον TAVL είναι:  

Tavl User demo 

Tavl Password demo2020A 

Client plantron-demo 

Server 144.76.105.105 

Target IP 144.76.105.105 

Target Port 4000 
 

Για να συνδεθείτε στην εφαρμογή TAVL, ξεκινήστε τον TAVL και 

συμπληρώστε τα πεδία User, Password, Client και Server:  

 
Tavl application login window 

 
 

Παραμετροποίηση του GPS tracker σας: 

 

Παραμετροποίηση της IP και της πόρτας  



Αφού παραμετροποίησετε το GPS module σας και έχετε κάνει εγκατάσταση την εφαρμογή 

TAVL, τρέξτε την εφαρμογή TAVL από το εικονίδιο που δημιουργήθηκε στην επιφάνεια 

εργασίας σας Tavl. 

 

 

Έπειτα θα σας ανοίξει η εφαρμογή και θα δείτε το εξής παράθυρο. 

Προσοχή: Tα στοιχεία που θα γράψετε εδώ, είναι τα στοιχεία που θα σας στείλουμε 

εμείς. Δείτε παραπάνω Πληροφορίες για την είσοδο στον TAVL 

O 1Ος μήνας στον Server μας είναι δωρεάν! 

 

Μπορείτε να κάνετε κλικ στα βελάκια δεξιά από το «Ακύρωση» για να δείτε περισσότερες 

λεπτομέρειες 

 

Κάντε κλικ στο «Ρυθμίσεις Σύνδεσης» και θα σας εμφανιστεί το παράθυρο ρυθμίσεις 

συνδέσεις. Εκεί πρέπει να βάλετε την IP και την πόρτα που θα σας δώσουμε. 

 



 

 

 

Με την επιτυχή είσοδο στο σύστημα θα δείτε την παρακάτω εικόνα, με τα οχήματα που και 

την τρέχουσα κατάστασή τους 

 

 

Αν θέλουμε να δούμε παλαιότερες μετακινήσεις, πατάμε το βελάκι δίπλα στο κουμπί 

«Σήμερα» και επιλέγουμε τι δεδομένα θέλουμε να δούμε. Πχ χθεσινά δεδομένα, σημερινά 

δεδομένα, δεδομένα μιας εβδομάδας πριν κτλ. 

 



Επίσης αν θέλουμε μπορούμε να ορίσουμε εμείς το χρονικό διάστημα της κίνησης του 

οχήματος που θέλουμε να δούμε. Επιλέγουμε ημερομηνία και πατάμε προβολή. 

 

Ακόμη μπορούμε να δούμε την κατάσταση του οχήματος ανάλογα με τον χρώμα που 

φαίνεται στην οθόνη μας. 

Κόκκινο Ένδειξη στάσης 

Πράσινο Ένδειξη κίνησης 

Κίτρινο Η συσκευή δεν βλέπει δορυφόρο 

Μωβ Δεν στάλθηκαν στοιχεία για κάποιο χρονικό 
διάστημα στον διακομιστή. 

 

Επιπρόσθετα, για να δούμε γενικά μια χιλιομετρική απόσταση που διάνυσε ένα όχημα του 

στόλου μας, πηγαίνουμε στην καρτέλα «αναφορές» και επιλέγουμε «βασικό» 

 

Θα μας εμφανιστεί μια καρτέλα με την αναφορά του οχήματος που θέλουμε να δούμε. 

 

 

 



Επίσης για περισσότερες λεπτομέρειες για την εφαρμογή, μπορείτε να δείτε το εγχειρίδιο 

της εφαρμογής πηγαίνοντας στην καρτέλα «Αρχείο» > «εγχειρίδιο χρήσης» 

Τέλος για να βγούμε από την εφαρμογή πατάμε το κουμπί «x» πάνω δεξιά στην εφαρμογή 

και στο μήνυμα που μας εμφανίζεται πατάμε «Ναι» 

 

 

FM1100 pins 

 



Για το plantron.gr 

Γιώργος Γρατσάνης 

 

www.plantron.gr  

email: info@plantron.gr  

τηλ: 801 300 3221, 26510-85030 

mobile: (+30)6932450467 
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