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Convenții de notare
Acest ghid utilizează următoarele formatări de text și indicatoare:

Indicatoare

Semnificație
Indică o notă. Atrage atenția asupra
unor informații importante.
Indică o avertizare. Indică informații
esențiale pentru a nu dăuna funcționării
sistemului sau aplicației.
Indică o interzicere. Indică informații
de importanță majoră menite să atragă
atenția asupra unor acțiuni ce trebuie
evitate pentru a nu produce daune majore.
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1 Introducere
1.1 Descriere generală
SIMON facilitează culegerea și gestionarea informațiilor on site utilizând telefonul mobil sau o
tabletă. SIMON permite înregistrarea și asocierea de fotografii și notițe fiecărei locații vizitate.
Atât locația cât și fotografiile asociate acesteia sunt georeferențiate. Pentru o gestionare ușoară,
fotografiile sunt asociate automat unor categorii. Notițele înregistrate on site pot fi de tipul text
sau audio.
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Datele astfel culese pot fi vizualizate / accesate atât direct din aplicația SIMON precum și din
utilitarul SIMON’s Desk – disponibil gratuit pe site-ul https://onestsolutions.ro/ro/simon sau din
aplicația MATRISK – instrument software pentru evaluarea riscurilor la securitatea fizică
(www.matrisk.ro).

Utilizarea SIMON este comodă, rapidă și efecientă! Editați, clasificați și analizați facil informațiile
culese la vizitarea locațiilor!
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1.2 Structura SIMON
Elementul central în SIMON este site-ul (locația), căruia îi sunt asociate informațiile pentru
identificarea acestuia, fotografiile și notițele culese.

Site

Date identificare locație:

Nume*, Adresă*, Poziție GPS, Amplasare
pe hartă, Date de contact

Site

Site

Pentru fiecare fotografie:

Nume, Categorie, Poziție GPS

Notițe:

Text , Audio

Export:

SIOMON s Desk! , MATRisk
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Figura 1 Structura SIMON

1.3 Cum putem instala aplicația SIMON
1.3.1 Cerințe hardware și Software
Pentru instalarea aplicației SIMON este necesar un dispozitiv mobil de înregistrare( smart-phone,
tabletă) cu sistem de operare Android, versiunea 5.0 sau superioară.

1.3.2 Instalarea aplicației SIMON
Pentru a utiliza aplicația, aceasta trebuie descărcată din magazinul de aplicații Google Play.
Pentru a face acest lucru se deschide aplicația Magazin Play și se caută SIMON. Se intră pe pagina
aplicației și se instalează.
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Figura 2 Instalare SIMON

De asemenea, pentru buna funcționare a aplicației sunt necesare permisiuni pentru accesarea
camerei video, a microfonului și pentru stocarea locală a fotografiilor, fișierelor text și audio.

Figura 3 Acordare permisiuni SIMON
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1.4 Prima pornire

Pentru utilizarea aplicației este necesar un cont de utilizator. Acesta poate fi creat cu email și
parolă sau folosind un cont de google. Acestui cont îi sunt asociate numărul de locații disponibile
utilizatorului. Pentru extinderea limitei este necesară cumpărarea de locații. Toate informațiile
se pot vedea în fereastra de setari (sectiunea 4)
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Figura 4 Cont și cumpărare locații
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2 Lista locațiilor
După deschiderea aplicației, va fi afișată o fereastră cu lista locațiilor deja înregistrate; dacă
încă nu a fost adăugată nicio locație va fi afișată o notificare.
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Figura 5 Lista locațiilor

2.1 Afișare locații pe hartă
Pentru o vedere de ansamblu mai bună, locațiile se pot vedea și pe hartă. Meniul extins va fi
afișat la apăsarea pe iconița cu trei puncte pe verticală din dreapta sus. Pentru a ajunge la harta
locațiilor se selectează opțiunea „Hartă” din meniul nou apărut. Locațiile cu roșu sunt cele care
nu au fost efectuate (nu au nicio poză), iar cu albastru sunt reprezentate locațiile care au cel
puțin o poză.
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Figura 6 Hartă locații
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2.2 Import Excel
Există două opțiuni pentru popularea listei de locații: adăugarea manuală (secțiunea 2.5) sau
importul dintr-un fișier excel standardizat. Exemplul de fișier se poate descărca de la adresa
https://onestsolutions.ro/ro/simon/model_tabel.xlsx Pentru a începe procesul de import se
selectează opțiunea „Import” din meniul extins.

2.3 Căutare
Pentru o mai ușoară gestionare a locațiilor există funcția de căutare. După ce se apasă pe butonul
„lupă” apare tastatura și lista este actualizată în timp real. În prezent se poate efectua căutare
după: nume, descriere, județ, localitate.

2.4 Selecție locații
Prin apăsarea îndelungatăa unui element din listă se activează modul de selecție multiplă din
care se pot șterge, goli sau exporta obiective. Opțiunile din meniul sunt în ordine, de la stânga
la dreapta, următoarele: selectare totală, deselectare totală, ștergere obiectiv (ștergere poze,
note, date identificare) și export (vezi secțiunea 3.4).
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Figura 7 Selecție multiplă
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2.5 Adăugarea unei locații

Pentru adăugarea unei locații noi se apelează butonul
permite adăugarea datelor de identifcare ale obiectivului:

© ONEST SOLUTIONS 2019
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Figura 8 Introducerea datelor despre obiectiv

Această fereastră permite înscrierea datelor de identificare a locației unde urmează să se
desfășoare operațiuni de culegere a datelor:










Nume – permite înscrierea denumirii obiectivului din locație.
Grup – permite înscrierea denumirii grupului de obiective din care face parte entitatea
dispusă în locație.
Județ – permite înscrierea denumirii județului unde este dispusă locația.
Oraș – permite înscrierea denumirii orașului unde este dispusă locația.
Adresa – permite înscrierea adresei locației( stradă, nr, etc).
Harta – hartă cu amplasarea locației .
Responsabil - permite înscrierea numelui responsabilului cu securitatea fizică din locație.
Număr tel. – permite înscrierea numarului de telefon al responsabilului cu securitatea
fizică din locație.
Email– permite înscrierea e-mail-ul responsabilului cu securitatea fizică din locație.
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Câmpurile obligatorii sunt Nume, Județ, Oraș.
Adresa locației este completată automat pe baza coordonatelor GPS curente, însă
poate fi actualizată și ulterior.
Harta cu amplasarea locației este generată automat pe baza coordonatelor GPS
curente.

După introducerea datelor de mai sus, persoana care operează aplicația poate intra în fereastra
Meniu principal prin apelarea butonului

3 Meniu principal
După accesarea unei locații, se va deschide Meniu pricipal, ca în figura următoare:
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Figura 9 Fereastra Meniu principal

Elementele din fereastra Meniu principal sunt:



Identificare – Acest buton permite înscrierea și/sau vizualizarea de informații generale
despre locația(obiectivul) unde urmează să se facă culegerea de date.
Fotografii – Acest buton permite obținerea de fotografii ale locației unde urmează să se
facă culegerea de date.
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Notițe– Acest buton permite înscrierea de informații(în format text sau audio) despre
locația (obiectivul) unde urmează să se facă culegerea de date.
Export – Acest buton permite exportul informațiilor obținute despre locația (obiectivul)
unde s-a făcut culegerea de date, în aplicații compatibile cu SIMON (respectiv MATRisk
și SIMON’s Desk).

3.1 Identificare
Această fereastră permite actualizarea informațiilor de identificare a locației, introduse la
adăugarea acesteia în aplicației, cu excepția câmpului Hartă.
Structura și funcționalitatea ferestrei sunt identice cu cele prezentate în capitolul 2.1 Afișare
locații pe hartă
Pentru o vedere de ansamblu mai bună, locațiile se pot vedea și pe hartă. Meniul extins va fi
afișat la apăsarea pe iconița cu trei puncte pe verticală din dreapta sus. Pentru a ajunge la harta
locațiilor se selectează opțiunea „Hartă” din meniul nou apărut. Locațiile cu roșu sunt cele care
nu au fost efectuate (nu au nicio poză), iar cu albastru sunt reprezentate locațiile care au cel
puțin o poză.
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Figura 6 Hartă locații

3.2 Import Excel
Există două opțiuni pentru popularea listei de locații: adăugarea manuală (secțiunea 2.5) sau
importul dintr-un fișier excel standardizat. Exemplul de fișier se poate descărca de la adresa
https://onestsolutions.ro/ro/simon/model_tabel.xlsx Pentru a începe procesul de import se
selectează opțiunea „Import” din meniul extins.

3.3 Căutare
Pentru o mai ușoară gestionare a locațiilor există funcția de căutare. După ce se apasă pe butonul
„lupă” apare tastatura și lista este actualizată în timp real. În prezent se poate efectua căutare
după: nume, descriere, județ, localitate.

3.4 Selecție locații
Prin apăsarea îndelungatăa unui element din listă se activează modul de selecție multiplă din
care se pot șterge, goli sau exporta obiective. Opțiunile din meniul sunt în ordine, de la stânga
la dreapta, următoarele: selectare totală, deselectare totală, ștergere obiectiv (ștergere poze,
note, date identificare) și export (vezi secțiunea 3.4).
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Figura 7 Selecție multiplă

Adăugarea unei locații.

3.5 Fotografii
În această secțiune se poate accesa camera foto a dispozitivului, pot fi înregistrate fotografii ale
locației, pot fi vizualizate fotografiile deja făcute și amplasarea acestora pe hartă.
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Figura 10 Fereastra Fotografii

Fiecărei fotografii îi sunt asociate:
-

Denumirea – generată automat, editabilă.
Coordonatele GPS, cu condiția ca dispozitivul folosit să fie dotat cu GPS funcțional.
Categoria.

Categoriile de fotografii sunt grupate astfel:
-

Direcții: Față, Spate, Stânga, Dreapta
Geografic: Nord, Est, Sud, Vest
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-

Zone: Acces, Perimetru, Tranzacționare, Depozitare, Expunere, Transfer, Procesare,
Echipamente, Atm, Alte Zone
Personalizate: Implicit (+ altele care se pot adăuga din setări)

Afișarea fotografiilor deja făcute se face în funcție de selecția curentă din bara de Selecție
categorie, respectiv Toate (din categoria curentă) sau numai cele asociate categoriei curente.
Dacă încă nu au fost înregistrate fotografii pentru selecția curentă este afișat un mesaj de
atenționare.

3.5.1 Fotografierea
Pentru deschiderea aparatului foto se va atinge pictograma
amplasată în partea din stânga
- jos a ecranului. Va fi afișată o fereastră care permite comanda aparatului foto și selecția
categoriei de fotografii.
În modul portret, în partea de sus a ferestrei este afișat numele locației, iar în partea de jos
sunt poziționate butoanele pentru comanda fotografierii și respectiv selecția categoriei curente
de fotografii. În modul peisaj (landscape), numele este afișat în stânga sus , butonul pentru
comanda aparatului în dreapta, la mijloc, iar selecția categoriei în dreapta jos.
Fotografiile vor fi asociate categoriei curente până la schimbarea acesteia. Dacă nu a fost
selectată nicio categorie, acestea vor fi asociate categoriei implicit din grupul de categorii
personalizate. Selectarea categoriei de fotografii se face prin atingerea butonului de selecție din
partea din stânga – jos a ecranului și alegerea categoriei din ferestra de selecție care este afișată
în zona centrală.
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Figura 11 Fereastra pentru fotografiere – afișare în mod peisaj portret

Figura 11 Fereastra pentru fotografiere – afișare în mod peisaj (landscape)
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3.5.2 Afișarea fotografiei
Pentru accesul în ferestra în care este afișată o fotografie se va atinge imaginea acesteia; va fi
deschisă o fereastră în care este afișată fotografia respectivă împreună cu numele și categoria,
afișate în partea superioară a ferestrei.
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În această fereastră este afișată fotografia selectată, fiind posibile funcțiile de zoom – in, zoom
–out și pan.
De asemenea, în partea superioară sunt disponibile butoane pentru :
-

: actualizarea numelui fotografiei;

-

: actualizarea categoriei fotografiei;

-

: ștergerea fotografiei.
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3.5.3 Afișarea fotografiilor pe hartă
La atingerea pictogramei
din Fotografii, se va deschide o fereastră în care va fi afișată
harta cu împrejurimile locației, pe care sunt afișate fotografiile reprezentative fiecărui obiectiv.
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Figura 5 Fereastra Fotografii pe hartă

Pentru controlul afișării hărții, sunt disponibile funții de zoom-in, zoom-out și pan.
Dacă este atinsă pictograma unei fotografii, este afișată o etichetă cu numele categoriei din care
face parte fotografia respectivă. Dacă este atinsă această etichetă, se va deschide o fereastră
de afișare a fotografiei respective, similară cu cea descrisă în paragraful 3.5.2 Afișarea
fotografiei.
Dacă fotografiile au fost făcute din aproximativ același loc (coordonatele GPS ale fotografiilor
sunt în marja de eroare a sistemului GPS), acestea vor fi afișate suprapuse. Prin atingeri succesive
ale pictogramelor asociate fotografiilor, se vor derula fotografiile din acel punct, fiind afișată
deasupra, pe rând, câte una dintre imaginile din grup.
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Figura 6 Derulare poze pe hartă

3.6 Notițe
SIMON permite înregistrarea a două categorii de notițe: text și audio. Notițele deja înregistrate
sunt afișate în fereastra Notițe, accesibilă din fereastra principala a locației respective.

Figura 7 Notițele SIMON
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Pentru adăugarea unei notițe se va atinge butonul

, apoi vor fi afișate două butoane :

: adăugare notiță text;
: adăugare notiță audio.
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Figura 8 Înregistrare notițe

Pentru salvarea unei notițe se apasă butonul SALVARE, iar pentru renunțarea la înregistrarea
acesteia se apasă butonul RENUNȚĂ.
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3.6.1 Ștergerea unei notițe
Dacă se dorește ștergerea unei Notițe, se ține apăsat pe notița respectivă și se alege opțiunea
ȘTERGE din fereastra de confirmare afișată.

Figura 9 Ștergere Notiță

3.7 Export
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SIMON permite exportul local sau în cloud (Google Drive, Dropbox etc) sub formă de arhivă sau
direct într-o aplicație compatibilă prin rețea locală. La selectarea opțiunii local, se deschide
dialogul standard de selecție a unei locații, iar la selectarea opțiunii Simon’s Desk, respectiv
MATRISK se deschide cititorul de cod QR. Cu acesta se va scana codul generat de una dintre cele
două aplicații și transferul va începe imediat.
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Figura 17 Export

4 Setari
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Ultima opțiune din meniul extins din lista de locații deschide pagina de setări, unde se poate
stabili calitatea pozelor, ștergerea automată după export, modul silențios, stabilirea unor
categorii personalizate, precum și link-uri utile și informații despre contul curent.
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Figura 18 Setări

Suport tehnic

Dacă în urma parcurgerii specificaţiilor şi sugestiilor cuprinse în cadrul acestui manual nu
reuşiţi să rezolvaţi problema apărută în utilizarea SIMON, aveţi la dispoziţie următoarele
variante:



Telefon suport tehnic: +40 21.252.76.65



E-mail: office@onestsolutions.ro
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