به نام خدا
اسکب را از کجا دریافت کنیم؟
برای دریافت اپلیکیشن اسکب میتوانید به آدرس سایت ما (  ) http://scab.irمراجعه بفرمایید و از این طریق
اپلیکیشن را دریافت کنید .همچنین میتوانید به آدرس تلگرامی ما به () http://telegram.me/scabc
مراجعه و اپلیکیشن را دریافت نمایید.

نحوه نصب اپلیکیشن چگونه است؟
بعد از دانلود اپلیکیشن ،برنامه را نصب میکنید .اپلیکیشن را که باز میکنید صفحه زیر را مشاهده میکنید.

همانطور که مالحظه میکنید برای ورود احتیاج به نام کاربری و کلمه عبور دارید که برای دریافت آن میبایست با
مدرسه تماس گرفته و اطالعات کاربری خود را دریافت نمایید.

طریقه استفاده از اپلیکیشن چگونه است؟
بعد از وارد کردن اطالعات کاربری خود و ورود به اپلیکیشن ،سرویسهای خود را مشاهده خواهید کرد .که با انتخاب
هریک از آنها میتوانید وارد برنامه مسیر رفت یا برگشت شوید( .مثالهای زیر با ساعتها و مکانهای فرضی تنظیم
شده است)
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در صورت انتخاب یکی از سرویسها ،برنامه صفحه دسترسی به مکان را نشان میدهد .شما باید دکمه مربوط به فعال
شدن مکانیابی را فعال و از این صفحه خارج شوید .بعد از وارد شدن به یکی از سرویسهای روزانه خود ،نقشه و
محل قرارگیری خانهها و مدرسه مشخص میشود که در حالت عادی رنگ آنها آبی میباشد.

زمان رسیدن به مقصد بعدی

زمان اتمام سرویس

مقصد بعدی

در باالی صفحه اطالعات سرویس جاری (همانطور که در شکل میبینید) نشان داده شده است .همچنین باالی
نقشه دکمهای تحت عنوان "گزینه ها " مشاهده میکنید که با انتخاب آن امکانات زیر برای شما در دسترس خواهد
بود:
2

شروع :شما به محض حرکت به سمت خانه اولین دانشآموز ،دکمه شروع را انتخاب میکنید .این دکمه تا سی
دقیقه قبل از زمان شروع سرویس غیرفعال خواهد بود .بعد از انتخاب این گزینه در زمان مجاز ،مشاهده میکنید
عالمت ماشین روی نقشه ظاهر میشود .حتما توجه داشته باشید که باید عالمت ماشین روی نقشه ظاهر شود ،در
غیر این صورت والدین قادر به پایش شما بر روی نقشه نخواهند بود.

لغو سرویس :در صورت بروز مشکل و با هماهنگی با پیمانکار و مدرسه میتوانید قبل از انتخاب گزینه شروع،
سرویس گزینه لغو سرویس را انتخاب و سرویس مورد نظر در روزجاری را لغو کنید و برای جایگزینی آن اقدامات
الزم را انجام دهید.
لغو سرویس فردا :در صورتی که میدانید قادر به ارائه سرویس فردا نیستید با هماهنگی پیمانکار و مدرسه از
گزینه لغو سرویس فردا استفاده کنید.
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در صورتیکه گزینه شروع را انتخاب نمایید نحوه اجرای سرویس به شرح زیر است.
بعد از انتخاب گزینه شروع حرکت شما به سمت خانه اولین دانشآموز آغاز میشود و والدین هم زمان شما را در
مسیر مشاهده خواهند کرد.
همانطور که اشاره کردیم رنگ خانهها در حالت عادی به رنگ آبی مشاهده میشود اما والدین با امکاناتی که در
اختیار دارند میتوانند رنگ خانه خود را تغییر دهند تا شما را از وضعیت خود آگاه سازند.
(خانه زرد رنگ) :زمانی که خانه دانشآموز به رنگ زرد درآمده یعنی والدین شما را از روی نقشه نزدیک منزل
مشاهده کردهاند و فرزند خود را راهی بیرون کردند .این رنگ صرفا به شما نشان خواهد داد که دانشآموز در خیابان
منتظر شماست ( .اگر در این حالت به علت بر خورد با ترافیک یا دیگر عوامل بازدارنده قادر به رسیدن به موقع
نیستید بهتر است از گزینه اعالم تأخیر استفاده کنید).
(خانه قرمز رنگ) :در این حالت والدین با کمی تأخیر (که میتواند قراردادی بین شما و والدین دانشآموزان
باشد) فرزند خود را راهی خواهند کرد و تأکید دارند که میخواهند سرویس را از دست ندهند .در این حالت شما
موظفید در زمان تعیین شده توسط مدرسه منتظر دانشآموز بمانید.
(خانه طوسی) :با مشاهده خانه طوسی متوجه خواهید شد که والدین سرویس آن روز فرزند خود را لغو
کردهاند و شما میتواند به دنبال وی نروید و به سمت خانه بعدی حرکت کنید.
حال به امکاناتی که شما در اختیار دارید تا والدین را از شرایط خود آگاه سازید میپردازیم.
با انتخاب دکمه "گزینهها" شما انتخابهای زیر را پیش روی خود خواهید داشت:

بعد از انتخاب گزینه رسیدم
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رسیدم :زمانی که درب منزل دانشآموز مورد نظر توقف کردید ،از قسمت "گزینهها"" ،رسیدم" را انتخاب
میکنید که عالمت سرویس را به رنگ سبز (

) تغییر میدهد .در این جا اگر خانه دانشآموز به رنگ قرمز بود

در زمان قراردادی منتظرش میایستید .اگر هم دانشآموز از قبل منتظر شما ایستاده است ،سوارش میکنید و قبل
از حرکت از قسمت گزینهها "سوار یا پیاده کردم" را انتخاب میکنید تا خانه دانش آموز به رنگ سبز تغییر کند (
) و والدین مطلع شوند که فرزند آنها به سرویس یا خانه رسیده است ،سپس به مسیر خود ادامه میدهید.
اگر رنگ خانه دانشآموز هنوز آبی است (

) و دانشآموز نیامده و والدین اطالعی ندادهاند ،در زمان قراردادی

منتظر بمانید و اگر دانشآموز نیامد گزینه حرکت کردم را انتخاب کرده و به مسیر خود ادامه دهید .در این صورت
خانه به رنگ قهوهای (

) تغییر رنگ خواهد داد و والدین مشاهده متوجه میشوند که فرزندشان از سرویس روز

جاری جا مانده است)
اعالم تأخیر :زمانی که شما در راه با ترافیک یا دیگر عوامل بازدارنده مواجه میشوید و با تأخیر نسبت به زمان
مقرر خواهید رسید از دکمه تاخیر استقاده میکنید تا رنگ سرویس شما به رنگ قرمز تغییر رنگ دهد (

)و

والدین از دیرتر آمدن شما در مسیر رفت و یا دیرتر رسیدن فرزند خود در مسیر برگشت به خانه مطلع شوند.
عدم امکان ادامه سرویس :زمانی که شما در طول مسیر سرویس به دالیلی مانند خرابی ماشین و موارد اضطراری
دیگر قادر به ادامه سرویس خود نمیباشید از گزینه اعالم خرابی استفاده کنید که رنگ سرویس شما را به
خاکستری (

) تغییر رنگ دهد .سپس با هماهنگی های الزم با عوامل سرویس ادامه سرویس خود را مدیریت

کنید.
در انتها با رسیدن به مدرسه یا مقصد و پیاده کردن همه دانشآموزان دکمه "خاتمه" را انتخاب میکنید که رنگ
سرویس شما را به سیاه تغییر میدهد (

) و سرویس شما با موفقیت به اتمام میرسد و پایش مسیر خاتمه

مییابد( .از این پس موقعیت شما به سرور و والدین گزارش نمیشود)
الزم به تأکید است که در زمان انتخاب گزینهها ماشین باید در حالت ایست کامل باشد تا از بروز حوادث جلوگیری
شود و از انجام اقدام مورد نظر مطمئن شوید .ضمنا تمامی گزینههایی که شما به عنوان راننده انتخاب میکنید با
زمان ثبت میشود و بعدا قابل بررسی خواهند بود ،لذا با دقت آنها را انتخاب کنید.
در صورت بروز اشکال از طریق تلگرام به شماره ( 09910626105پشتیبانی اسکب) تماس حاصل فرمایید.
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