Handleiding gebruik app

1. Inleiding
Deze handleiding is geschreven voor de gebruiker van de Real Time Road
Inspection (hierna RTRI) applicatie voor Android en IOS. In deze handleiding
wordt het gebruik van deze applicatie uitgelegd. Met ‘gebruiker’ wordt
bedoeld een persoon die zich aanmeldt voor de RTRI applicatie en hiermee
beelden wilt opnemen van de Nederlandse wegen.
1.1.

Wat is Real Time Road Inspections?

Het eerste doel van de applicatie is het inzichtelijk maken van de huidige staat
van de Nederlandse wegen. Alle app-gebruikers maken tijdens hun ritten
automatisch om de 20 meter foto’s van de weg en dankzij de AutoModus rijd
je ongestoord. Met 1 druk op de knop registreer je vervolgens een afwijking of
calamiteit. Je smartphone verstuurt de realtime data via wifi. De gemaakte
beelden kunnen teruggekeken worden in een dashboard (Voor het dashboard
zijn bijkomende kosten en is registratie vereist). Deze beelden kunnen dan
later teruggekeken worden door alle dahsboard gebruikers van RTRI.

2. Profiel aanmaken
Om gebruik te maken van deze gratis applicatie is een eenmalige registratie nodig. Binnen een aantal simpele
stappen creëer je een account en kan je direct gebruik maken van de applicatie.
In het aanmeldproces vragen wij je akkoord te gaan met een aantal zaken die
nodig zijn om de applicatie goed te kunnen gebruiken.
1. Toegang tot telefoongesprekken: Wanneer toegang tot jou
telefoongesprekken zijn ingeschakeld, zorgen wij ervoor dat opnames niet
ongewenst worden gestopt door telefoon gesprekken.
2. Toegang tot camera: Als je ons toegang geeft tot jouw Camera, kan de app
opnames maken van wegen om te inspecteren terwijl je aan het rijden bent.
3. Kilometer stand: Voor een nauwkeurige registratie van je ritten voer je je
huidige kilometerstand in.
4. Kenteken registratie: Niet verplicht.
5. Wi-FI: Wanneer jouw Wi-Fi is ingeschakeld kunnen wij je IP-Adres en exacte
locatie vaststellen wat nodig is voor de werking van de applicatie.
6. Locatievoorzieningen: Wanneer jouw locatie voorzieningen zijn
ingeschakeld, kunnen wij je locatie zien om zo de correcte wegen te traceren.
Zonder dit aan te zetten zal de applicatie niet werken.
7. Bij aanmelden ga je ten slotte akkoord met de algemene voorwaarden en
het privacy beleid. (zie www.realtimeroadinspection.com )

3. De applicatie

3.1.

Opname tijd
Boven in je scherm kan je zien of de opname bezig is en voor hoelang.
Groen betekent: opnemen
Rood betekent: niet opnemen.

3.2.

Automatisch starten
Met deze mogelijkheid zet je de stand voor automatisch opnemen aan of uit. Als de modus
op automatisch staat, start de opname wanneer je wegrijdt en een snelheid hebt boven de
9 km / uur. Indien je gekozen hebt voor automatische opname zal je een push melding
ontvangen bij wegrijden dat de opnames zijn gestart. De opname zal weer stoppen bij een
snelheid onder de 2 km / uur.

3.3.

Start / Stop
Met deze knop kan je zelf handmatig het opnemen van beelden tijdens je route starten of
stoppen. Kies je dus niet voor automatisch starten dan kan je als je wegrijdt zelf de
opname starten of beëindigen. Let op de opname start direct na deze keuze en hierna zal
hij elke 5 seconden een beeld schieten, ook als je auto nog stil staat.

3.4.

Markeer
Hiermee kan je een beeld op je route markeren waar iets mee aan de hand is. Dit kan
bijvoorbeeld schade zijn aan het wegdek, een ongeval of verlichting welke niet brand. Deze
beelden worden verzameld door RTRI in een centrale database. Vanaf de plek waar je de
markeer functie gebruikt zal de applicatie 10 foto’s vanaf deze GPS locatie vooruit en
achteruit op de route in de database markeren.

3.5.

Dashcam
Met deze knop kan je wisselen tussen de normale camera van de telefoon, of het beeld van
de ondersteunde dashcam, als deze beschikbaar is.

3.6.

Instellingen
Rechtsboven in je scherm zie je het tandwiel, hier kan je de instellingen aanpassen van de
applicatie.
1. Profiel: hier kan je je wachtwoord eenvoudig wijzigen.
2. Notificaties: als je deze aanzet, krijg je een melding wanneer de opname om wat voor
reden dan ook onderbroken is.
3. Uploaden met mobiele data: hier kan je aangeven of je de afbeeldingen altijd wilt
uploaden naar de database of alleen indien er verbinding met een Wi-Fi netwerk is
gemaakt. Bij gebruik van de IOS applicatie zal het uploaden gestopt worden binnen 30
seconden na afsluiten van de applicatie, bij gebruik van de Android applicatie gaat het
uploaden door op de achtergrond ook na afsluiten van de applicatie.
4. Uitloggen: hiermee log je jezelf uit de applicatie
5. Account verwijderen: hiermee verwijder je je account en je gegevens van onze database.

4. Plaatsing in de auto
4.1.
4.1.1.

Om zorg te dragen voor optimale beeld registratie geven wij hieronder een aantal voorbeelden voor
de plaatsing van het mobiele apparaat in de auto.
Plaatsing telefoon midden op het vooruit van de auto

4.1.2.

Voor een zo duidelijk mogelijke beeld opname is het advies om de beelden op te nemen in de
zogeheten landscape modus. Hierbij zorg je ervoor dat je een zo groot mogelijk beeld van de weg
vastlegt.

4.1.3.

Boven in beeld zie je de houder van de telefoon in beeld. Zorg ervoor dat deze niet in je beeldopname
zichtbaar is.

4.1.4.

Opname in Landscape modus voor een mooi gecentreerd beeld van de weg.

5. Tips voor optimaal

gebruik
5.1.

Start de applicatie als eerste alvorens bijvoorbeeld een telefoongesprek of Google Maps te starten.

5.2.

De werking is het meest optimaal op toestellen niet ouder dan 2 jaar.

5.3.

Met het oog op veilig weggebruik met betrekking tot mobiele telefoons zal de automodus
automatisch ingeschakeld worden. Wordt je toch gebeld? Het eerste telefoontje zal automatisch
worden afgebroken en bij herhaaldelijk gebeld worden sluit de applicatie zich af zodat je het
telefoontje kan beantwoorden.

