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Copyright 
 

Acest manual este proprietatea intelectuală a ONEST SOLUTIONS SRL. Reproducerea 

neautorizată a oricărei părți din acesta este interzisă. Manualul are ca unic scop informarea și 

poate fi modificat fără a anunța.   

Alte aplicații/ produse ce sunt menționate în acest manual pot fi mărci înregistrate ale 

altor companii. Informațiile depre aceste aplicații/ produse furnizate în acest manual sunt 

considerate precise. ONEST SOLUTIONS SRL nu își asumă responsabilitatea pentru utilizarea 

acestor aplicații/ produse sau pentru orice încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală ale 

altor companii care pot rezulta din utilizarea aplicațiilor și produselor acestora.  
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1 Introducere 

1.1 Descriere generală 

Imaginați-vă: mergeți în  multe locuri și sunteți compleșiți de încercarea de a reține cât mai 

multe date. Nu v-ar fi de ajutor o bază de date vizuală în care să vă puteți colecta fotografiile, 

comentariile și înregistrările audio cu aceste locuri? Venim în întâmpinarea dumneavoastră cu o 

soluție originală, la îndemâna oricui! Seria SIMON este o suită de aplicații SmartPhone-Computer 

construită pentru ca aceste experiențe deranjante să fie date uitării. Așa cum spune și numele, 

SIMON’s Desk este o extensie a aplicației de mobil și tabletă, SIMON, ce se poate descărca gratuit 

de pe site-ul https://www.onestsolutions.ro/ro/simon și care este complet compatibilă cu 

aplicația MATRISK – instrument software pentru evaluarea riscurilor la securitatea fizică 

(www.matrisk.ro). Este creată pentru a veni în ajutorul utilizatorului atunci când are nevoie să 

lucreze pe calculator cu datele obținute de telefon. Fiind din aceeași gamă cu SIMON, SIMON’s 

Desk permite gestionarea și editarea informațiilor dobândite. Sunt puse la dispoziție 

înregistrările audio, comentariile și fotografiile asociate locurilor vizitate, putând fi șterse, 

modificate, reordonate sau vizualizate după poziționarea lor pe hartă. Poate pare sofisticat, dar 

stați liniștiți! Este construit în așa fel, încât să aibă o interfață plăcută, intuitivă și ușor de 

utilizat. 
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1.2 La ce folosește SIMON’s Desk 

SIMONS’s Desk poate, deci, primi toate datele prezente în SIMON, folosind tabelul Excel ce poate 

fi descărcat de pe https://www.onestsolutions.ro/ro/simon/model_tabel.xlsx sau prin SimonLink, 

despre care vom discuta puțin mai târziu. Imaginile, notițele și înregistrările audio pot fi 

modelate după bunul plac. La sfârșit, se pot transfera înapoi în SIMON informațiile modificate. 

 Cum instalăm SIMON's Desk 

1.2.1 Cerințe hardware și Software 

Pentru instalarea aplicației SIMON’s Desk este nevoie doar de un laptop sau de un calculator cu 

sistem de operare Windows 10, 2 GB RAM, 250 MB HDD și o placă de rețea de 100 Mb . Nimic mai 

mult! 

1.2.2 Instalarea aplicației SIMON’s Desk 

Se descarcă kit-ul de instalare și se urmează Installer-ul pas cu pas. Adresa kit instalare: 

https://www.onestsolutions.ro/ro/simon/simon_desk_install.zip  

2 Descrierea interfeței grafice 
Dacă deschideți Pagina de Start, interfața va arăta așa: 

 

https://www.onestsolutions.ro/ro/simon/model_tabel.xlsx
https://www.onestsolutions.ro/ro/simon/simon_desk_install.zip
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Pe hartă, în stânga sus, puteți alege vizualizarea prin satelit sau normală. 

Se poate selecta ce pinuri să fie afișate pe hartă, bifând sau golind căsuțele aflate în dreptul 

fiecărui obiectiv. 

Când doriți să accesați SIMON prin Simon link, pagina va fi aceasta:  

Pagina cu imaginile, informațiile, notițele și înregistrările audio vor arăta ca mai jos: 
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3 Cum trasferăm informația din SIMON în SIMON’s Desk 

Odată instalată aplicația, veți fi trimiși la Pagina de Start. Veți putea vedea, pe de o parte, o 

listă în care vor fi încărcate obiectivele importate din SIMON, iar pe de altă parte, o hartă care 

va indica locația exactă a fiecărui element introdus de dumneavoastră.  

3.1 Simon link 

Pentru a conecta SIMON’s Desk la SIMON, apăsați butonul “SimonLink”, disponibil în partea de 

jos a Paginii de Start. Se va genera automat un cod QR, ca mai jos: 

               

Pentru a transfera datele din SIMON în SIMON’s Desk, urmați instrucțiunile de Export din SIMON. 
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În partea din stânga sus se poate selecta butonul pentru informarții unde sunt scrise cele mai 

recente descrieri ale aplicației. 

În cazul în care dispozitivul de pe care folosiți aplicația dispune de mai multe plăci de rețea, 

selectați adresa IP corespunzătoare disponibilă în dreapta sus. 

3.2 Import Excel 

Există, de asemenea, opțiunea de a importa informațiile prin intermediul unui tabel Excel al cărui 

format poate fi descărcat de pe https://www.onestsolutions.ro/ro/simon/model_tabel.xlsx 

 

3.3 Meniu 

În meniu se pot alege diferite opțiuni în functie de preferințe, cum ar fi: limba, locația 

obiectivelor sau locația Matrisk sau caracteristici personalizate. După ce selectați ceea ce doriți, 

apăsați butonul „OK”. 

https://www.onestsolutions.ro/ro/simon/model_tabel.xlsx
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4 Pagina obiectivului 
Veți putea vedea că informațiile dumneavoastră din telefon au fost importate în SIMON’s Desk, 

populându-se lista cu Obiective de pe Pagina de Start. Pentru a accesa o locație anume, dați 

dublu-click pe numele său. 
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                 Intrăm, astfel, în Pagina Obiectivului, acolo unde vor fi afișate pe categorii datele 

dumneavoastră. Veți putea vizualiza informațiile de identificare ale locației în partea din stânga 

sus a paginii. Notițele și Înregistrările Audio le găsiți în stânga jos. Pozele reprezentative vor fi 

puse pe categorii în dreapta sus a paginii. În final, în dreapta jos, se poate observa localizarea 

exactă pe hartă a obiectivului ales, dar și a pozelor. Atunci când doriți să faceți modificări 

referitoare la datele obicetivelor, nu uitați să apăsați butonul “Salvare”. 

 

 

Puteți deschide o imagine dând dublu-click pe ea sau apăsând dublu-click pe pinul corespunzător 

de pe hartă. 



 

SIMON’s Desk 

© ONEST SOLUTIONS 2020  

11 

Suport tehnic 
 Dacă în urma parcurgerii specificațiilor și sugestiilor cuprinse în cadrul acestui ghic nu reușiți să 

rezolvați problema apărută în utilizarea SIMON’s Desk, aveți la dispoziție următoarele variante: 

▪ Telefon suport tehnic: +40 21.252.76.65 

▪ E-mail: office@onestsolutions.ro 

 

 

 

mailto:office@onestsolutions.ro
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