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Instalace, test a použití ORGSU aplikace pro polohování  
 

Každý atlet a/nebo tým musí být vybaven mobilním  telefonem s ORGSU 

Tracking mobilní aplikací  

 

1. Nahrajte si mobilní aplikaci na váš telefon:  

Hledeje klíčová slova “ORGSU Tracking” v Apple Store a Google Play. Pokud vlastníte zařízení 

SPOT tak po dohodě s pořadatelem závodu můžete pro polohování použít toto zařízení.  

 

2. Projděte pozorně dále uvedené technické požadavky a nastavení vašeho operačního 

systému v telefonu dříve, než polohovací aplikaci spustíte: 

 
Nastavení Android. 
Jednotlivá zařízení a verze operačního systému mohou přinášet drobné odchylky, ale v zásadě jde 

stále o jedno a totéž, aby aplikace zaručeně měla data a dostatečná práva:  

Téma Obrazovka – liší se pro 

různá zařízení/verze 

Vaše 

kontrola 

Operační systém musí být Android: 5.1 a vyšší: 

Settings – About Device – Software Info 
 

 

Pro uložen íaplikace je třeba akutálně: 42 MB  

Během závodu (orientační maximální hodnoty) 

- operační paměť: 200MB 

- uložení dat: 1MB 
 

 

Polohovací služby musí být zapnuté 

Location services: On: 

Location method: Device only 

 

  

 

Location - Improve accuracy: 

Wifi scanning off 

Bluetooth scanning off 

 

 

Povolení 

 

Go to Application manager – find ORGSU Tracking – Permissions  

All Location, SMS and Storage ON 
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Application manager – 

ORGSU Tracking – Permissions  – MORE - All Permissions 

Other app capabilities 

 

Aplikace je vyrobena tak aby pracovala v režimu, kdy obrazovka 

telefonu spí.  

 

 

 

Vypněte Wifi připojení.  

Zapněte polohovací služby. 

 

 

The battery saving  

Settings – Battery – DETAIL – find ORGSU Tracking 

Select Disabled 

 

Uživatel musí zabránit tomu, aby ji telefon z důvodů 

šetření energie nevypnul.  
 

 

Nabijte baterii na max 100 % 

Disable Power Saving mode  

 

 

 

 

Nastavení pro Apple / IOS  

Téma Příklad obrazovky Vaše 

kontrola 

Operační systém musí být IOS 10 nebo vyšší 

Settings – About Device – Software Info 
 

 

Zapněte mobilní data a povolte je pro tuto aplikaci: 

 

 

 

 

Zapněte polohovací služby   

Settings- Privacy – Location Services - ON 

 

 
 

 

Vypněte „vylepšení“ polohy pomocí wifi – OFF  
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Nastavení přímo pro Tracking App (na stránce níže): 

Location – Always 

Background App Refresh – ON 

Mobile Data – ON 

 

 

Notifications – ON 

 

 

Low Power Mode – OFF 

 

 

 

3. Kolik mobilních dat je zapotřebí pro odeslání poloh?  Jak dlouho aplikace vydrží?? 

 

Například odeslání dat po dobu 10 hodin po 5 minutách zabere cca 2MB mobilních dat. 

Trackovací aplikace může s nabitou baterií pracovat více než 2 dny v kuse a stále 30% baterie 

zbývá. Největší spotřeba energie nastává tehdy, je-li špatný příjem datového nebo 

satelitního signálu. Dbejte prosím na to, aby byl telefon (ve vodovzdorném obalu) umístěn 

na vrchu batohu a/nebo v držáku mobilního telefonu na ruce.  

 

2. Nastavte telefon jak je uvedeno výše a spustťe aplikaci kdykoli před 

závodem. Provedte testovací login a odeslání testovacích dat: 

   

 

 

 

 

(tyto tovární kódy může pořadatel závodu nahradit svými kody) 

 

Aplikace nahrade tovární testovací údaje a zobrazí „Searching for GPS“. 

Aplikace pracuje pouze v anglickém jazyce.   

Race ID 8N4KBS9T 

Start Number / BIB 555 

Private Key 234567 
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4. Běžte ven a vyčkejte na odeslání testovacích dat  

 
Ujistěte se že je wifi vypnuté a běžte ven, vystavte telefon 

nebi. Aplikace bude každou 1 minutu (testovací nastavení) 

ukládat polohu a pokud bude mít datový signál, tak polohu 

pošle k dalšímu zpracování.  

Počet získaných poloh je uveden v řádku „Gathered“.  

Řádek níže “Data Sent” uvádí kolik poloh bylo skutečně 

odesláno. Pokud polohovací data v požadovaném intervalu 

získaná nebyla (telefon neměl dostatečný GPS signál) pak 

aplikace tuto informaci zobrazí „No GPS Data“.  

Uspěte display a nechte telefon (v pohybu či bez pohybu) 

alespoň 15-20 minut.  

 

Po této době byste měli vidět, že telefon nabral a odeslal svoje polohy.  

Vysvětlení statusového okna 

Gathered:  B of A 

Počet pokusů A o získání polohy vyplývá z nastaveného trasovacího intervalu a 

z doby po kterou je aplikace spuštěná. Tato hodnota by měla stále narůstat. B 

je počet poloh, které byly skutečně získány. Tato hodnota může být nižší než 

hodnota A protože telefon občas polohu nenabere, typicky na dně batohu.  

 

Data Sent:  C of B 

Počet datových pozic, které byly do databáze pořadatele odeslány je vyjádřen 

hodnotou C a je zřejmé, že se v ideálním případě rovná hodnotě B.  

 

Pokud jste nebyli uspěšní, projdětee znovu doporučená nastavení. Některé HW 

nejsou s GPS a danou verzí Android 100% a v ojedinělých případech bude třeba 

vyměnit přístroj.  

 

Pokud jste úspěšní byli a odeslali jste 15-20 poloh pak si můžete být jisti, že 

aplikace ve vašem zařízení pracuje správně a můžete dát LOGOUT.  
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5. pokyny pro předvečer a pro závodní den 

- pošlete odkaz www stránek pořadatele, kde je mapa závodu s odpočítáváním 

do startu závodu (a kde budou po odstartování závodu k nalezení vaše polohy) 

vašim přátelům, rodině, na soc. sítě  

- dejte nabíjet telefon přes noc, připravte si waterproof obal 

- ráno překontrolujte nastavení technických parametrů jak je uvedeno výše. 

- vyčkejte /vyhledejte skutečné přihlašovací údaje, které vám poskytne 

pořadatel před startem. Přihlaste aplikaci cca 15 minut před startem.  

- zadávejte pouze velká písmena, dejte pozor na možnou záměnu nula „0“ a 

velké „O“. Vaše startovní číslo zadejte do jakékoli pozice, je to jedno.  

 

Obvyklý problém z praxe: váš telefon je ráno při startu připojen přes wifi 

areálu. Vše naskočí správně jak má = telefon získává a odesílá polohy. Vy ale 

máte vypnutá mobilní data. Jakmile vyběhnete z areálu kde bylo wifi tak 

telefon datové připojení náhle nemá a vaše polohy nebudou odesílány. 

Zkontrolujte proto znovu, zda máte vypnutou wifi, zapnutá data a povolené 

polohování. Vypněte všechny aplikace, které nejsou během závodu nutné 

(ideálně všechny ostatní), vypněte obrazovku telefonu, telefon uložte do 

vodotěsného obalu a umístěte na vrchol batohu 

a/nebo do držáku na ruku.  

 
 

 

 

Vězte, že aplikace dosti agresivně „budí“ operační 

systém telefonu aby neusnul a aby přijímal a 

odesílal data i tehdy je-li delší dobu zhasnutý a nikdo se ho nedotýká. Některé 

telefony a jejich operační systémy se všemožně snaží telefon uspat. Polohovací 

aplikace někdy tento boj prohraje. Pokud na displeji aplikace uvidíte červené 

tlačítko SEND DATA tak je to známka toho, že usnul datový přenos a je třeba jej 

ručně probudit.  Někdy se operační systém vyviňuje a ohlašuje, že aplikaci 

ukončil a/nebo že zařízení pracuje pomalu. Aplikace se ukončit nenechala ale 

informace o tom vydána byla a to se děje i opakovaně.  Všechny tyto informace 

lze ignorovat OK/CONTINUE.   

6. Po ukončení závodu dejte LOG OUT.  


